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  تقديــم

  حّتى ال نخـاف وال نخيف

تعبيراً عن اإلهتمام العربي باإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتوظيفها في 
اإلقتصادية الشاملة أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة قرارين تضمنا التنمية 
تيجية عربية لهذه االستخدامات اللهيئة العربية للطاقة الذرية بوضع استر تكليفاً

  .وبوضع تصور لمشروع عربي مشترك في هذا الميدان 2020حتى العام 
  :وسيكون تنفيذ هذين القرارين وفقاً للتصور التالي

  .2020ها حتى العام تيجية وآليات تنفيذاع مشروع اإلستروض -1
  .تقديم اقتراحات لمشاريع عربية مشتركة يمكن تنفيذها -2

وآليات  تيجيةام بالمشروع المرفق لإلستروالهيئة العربية للطاقة الذرية إذ تتقد
ية ، ستتابع تعاونها مع األمانة العامة لجامعة الدول العرب2020 التنفيذ حتى العام

تيجية، بإقتراحاتها حول اكي تتقدم في مرحلة الحقة، تأتي بعد اعتماد اإلستر
المشاريع العربية المشتركة التي يمكن تنفيذها بتمويل مشترك أو عن طريق 
التكامل بين مؤسسات عربية تعمل في حقل معين من حقول اإلستخدامات السلمية 

  .للطاقة الذرية
ما يمكن أن تقدمه التقنيات النووية لعملية تيجية اوقد روعي في وضع اإلستر

التنمية اإلقتصادية الشاملة بشفافية مطلقة ودون الدخول في تقنيات حساسة قد تثير 
بعض التساؤالت وقد يستخدم الحديث عنها من أجل عرقلة المشاريع العربية في 

  .هذا المجال الحيوي
  . نخيفلقد وضع النص المرفق لإلستراتيجية بحيث ال نخاف وال

  .واهللا ولي التوفيق
  المدير العام                   
  محمود نصر الدين. د.أ                 
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  :توطئــة : أوال
ستوى القمة إعالن الخرطوم الداعي إلى مجلس جامعة الدول العربية على مأصدر 

جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وحق الدول في 
  ).2006مارس : الخرطوم(االستخدامات السلمية للطاقة النووية 

القرار رقم ) 127(ع .اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د
تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية "والمعنون  4/3/2007بتاريخ  6748

، والذي أكد على التزامه بدعوة القادة "في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية
بجمهورية ) 18(ع .العرب الصادرة في بيان مجلس الجامعة على مستوى القمة د

بتاريخ ) 126(ع .د 6688، كما أكد على قراره رقم 29/3/2006السودان بتاريخ 
  :على ما يلي) 3، 2(، ونص في فقرتيه 6/9/2006
لهيئة العربية لم تنضم بعد على االنضمام إلى ا حث الدول العربية التي •

 .  للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية باإلسراع في وضع خطوات استراتيجية  •

لوم والتقنيات النووية لألغراض السلمية حتى عام عربية خاصة بامتالك الع
2020.  

بالمملكة العربية ) 19(ع .اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د
تنمية االستخدامات "المعنون  383القرار رقم  29/3/2007السعودية بتاريخ 

القرار رقم ، و"السلمية للطاقة النووية في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية
وضع برنامج جماعي عربي الستخدام الطاقة النووية في األغراض "المعنون  384

 ). 1المرفق رقم "(السلمية

في الجمهورية ) 20(ع .اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د
حول  425والقرار رقم   424القرار رقم  30/3/2008العربية السورية بتاريخ 

 ).2المرفق رقم (قمة الرياض على التوالي موضوعي قراري 

ورقم  2007/ 383وتنفيذاً لقراري مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 
تنمية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول األعضاء بجامعة ( 424/2008

برنامج جماعي ( 425/2008ورقم  384/2007والقرارين رقم ) الدول العربية
، قامت الهيئة العربية للطاقة )الطاقة النووية في األغراض السلمية عربي الستخدام
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مشروع اإلستراتيجية الذرية بالتعاون مع األمانة العامة للجامعة العربية بوضع 
العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية بنصوص تسمح بديناميكية مطلوبة عند 

  . وضع آليات تنفيذها
لى تبيان ما يمكن أن تقدمه العلوم والتقانات النووية في تهدف هذه اإلستراتيجية إ

من  االستراتيجيةوستنطلق التوجهات . دفع عملية التنمية اإلقتصادية الشاملة
مختلف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية ودورها في أي من الميادين الصحية 

كره فيما يلي من والزراعية والصناعية وإدارة الموارد المائية وغيرها مما سيأتي ذ
أن تنفيذ الخطوات إذ . أما اآلليات فسيأتي وضعها في مرحلة الحقة. نصوص

سيكون، في جزء منه، على عاتق الدول نفسها وفي جزئه اآلخر  االستراتيجية
على عاتق العمل العربي المشترك سواء في الجامعة العربية أم في الهيئة العربية 

  .للطاقة الذرية
التأكيد على اإلمكانات الكبيرة للطاقة الذرية  اإلستراتيجيةوضع  إن من أهم أهداف

في شتى مناحي الحياة والتأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية القادرة على 
إن حاجة الدول العربية لهذه . إختيار التقنيات النووية المالئمة وتطبيقها في الدولة

لضرورة ترافق ذلك مع تنمية اقتصادية للنمو السكاني فيها و التقنيات كبيرة نظراً
  .ورعاية صحية وتطوير للموارد المائية والزراعية والصناعية

  : المالمح االقتصادية للدول العربية: ثانيا

قامت اإلدارة العامة للهيئة العربية للطاقة الذرية بوضع ملخص عن المالمح 
ناداَ إلى الوثائق لكل من الدول العربية است (Country profile)االقتصادية 

تستعرض الوثيقة المعدة الموقع . المتوفرة في عدد من المؤسسات الدولية
الجغرافي، عدد السكان، مكونات اإلقتصاد الوطني وتوزع اليد العاملة على مختلف 
القطاعات األساسية لإلنتاج باإلضافة إلى الموارد االمتاحة للتنمية االقتصادية في 

تحديد دور العلوم والتقانات النووية في استغالل أفضل لهذه  هذه الدول بحيث يمكن
تبيان المواضع التي يمكن للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية أن تساهم في  أوالموارد 

  .عملية التنمية الشاملة
  أو تحت إقليمية) عربية(ويمكن االنطالق من هذه المالمح لتكوين مالمح إقليمية  

(Sub regional)  :لتكوين رؤيا عن  تمهيداً...يج العربي، شمال أفريقيا الخل
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عربية أو) تتكامل فيما بينها(وطنية تكاملية إمكانية اقتراح مشاريع نووية وطنية، 
وسيتم اقتراح المشاريع التكاملية والمشاريع ). أي بتمويل مشترك( مشتركة

اإلستراتيجية وسيتم االكتفاء في وثيقة . المشتركة في وثيقة خارج اإلستراتيجية
 بتقديم مختلف التقنيات النووية السلمية التي يمكن توظيفها في كل دولة عربية وفقاً

  .لحاجاتها وإمكاناتها
  

 صادية لكل من الدول العربيةالمالمح االقت

 المالمح االقتصادية للدول العربية كمنطقة واحدة وكمجموعة من األقاليم

 اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذريـة

 البرنامج العربي لالستخدامات السلمية للطاقة الذريـة

 مشاريـع وطنيـة

 مشاريع وطنية تكاملية
 ةمشاريـع مشترك
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  : 2020الفترة الزمنية حتى العام :ثالثاً
تزامن صدور قرارات القمة مع ما اصطلح على تسميته بالنهضة النووية المتمثلة 

م على وضع خطط لبناء محطات توليد الكهرباء بإقدام عدد كبير من دول العال
. وتنتمي هذه الدول إلى الدول النامية والدول المتقدمة على السواء. بالطاقة النووية

بتنمية هذه  2008وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في النصف األول من العام 
ألخيرة االقتصادية التي ظهرت في األشهر ا -إال أن األزمة المالية . اإلتجاهات
للتطورات  والتي ستستمر لفترة زمنية قد تقصر أو تطول وفقاً 2008من العام 

ومن غير المستبعد أن تؤثر هذه األزمة على . المقبلة ولطبيعة الحلول المرتقبة
المشاريع النووية في مختلف دول العالم خاصة إذا ما استمرت أسعار النفط متقلبة 

  .العالميوإذا ما تأكد التباطؤ االقتصادي 

  :إنشاء المؤسسات وإصدار التشريعات : رابعاً 

قد يبدو هذا األمر جزءاً من آليات تنفيذ اإلستراتيجية إال أنه من غير المقبول أن 
يتم وضع إستراتيجية دون الدعوة المبكرة إلى إصدار التشريعات النووية وإنشاء 

تعنى  لطاقة الذريةإنشاء هيئات وطنية ل: المؤسسات المتخصصة في هذا الميدان
بالبحث والتطوير في هذا الميدان وتساهم في التعريف بالتقنيات النووية السلمية 
وتوظيفها في خدمة التنمية، إصدار القانون النووي الذي يوضح دور المؤسسات 
المعنية بتنمية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبرقابة هذه اإلستخدامات 

التي ):الناظمة(إنشاء الهيئات الرقابية . صوى من الشفافيةقوضبطها وتأمين درجة 
تؤمن رقابة وطنية على استخدام المواد واألجهزة الباعثة لألشعة المؤينة وإصدار 

  اللوائح المتعلقة باالستخدام السلمي واآلمن للمواد والتقانات النووية واإلشعاعية 

  :تنمية المـوارد البشريـة : خامسـا 
ين ات النووية وجود أخصائيين ومهندسام الكفء واآلمن للعلوم والتقنييحتم اإلستخد

بوا عليها وأصبح بإمكانهم عوا بهذه العلوم وتدرى الميادين تشبوعلميين في شتّ
وتتطلب هذه العملية تنمية . توظيف الطاقة الذرية وتقنياتها في خدمة التنمية الشاملة

   .خدام السلمي للطاقة الذريةالموارد البشرية في  كافة مجاالت االست
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لتنمية الموارد البشرية على ) والعربية المشتركة(وترتكز اإلستراتيجية الوطنية 
وجود نظام تعليم وطني كفء يهدف إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة في كافة 

يتم إدخال العلوم النووية وتقنياتها . المجاالت ومنها مجال الطاقة الذرية وتقنياتها
  .من التعليم العام وحتى الدراسات ما بعد الجامعية ي شتى مراحل التعليم بدءاًف

 :األمان النووي والوقاية اإلشعاعية :سادساً 
ال يمكن الشروع ببناء المنشآت النووية أو تشغيل األجهزة المصدرة لألشعة أو 

وي ، تداول المواد والنظائر المشعة دون استحداث البنى األساسية لألمان النو
ومن أساسيات األمان النووي والوقاية . لألمن النووي وللوقاية من اإلشعاع

اإلشعاعية ممارسة إشراف رقابي فعال للمرافق النووية واإلشعاعية بما يتمشى 
تسهر الهيئة الرقابية على معالجة قضايا التقادم من . والمعايير الدولية المحددة

ن األمان ومن خالل اإلخراج من الخدمة خالل التجديد والتحديث الالزمين لضما
وعليه البد من وجود برنامج خاص . للتجهيزات أو المواد التي توقف استخدامها

ة اإلشعاعية بقضايا األمان ووجود هيئة رقابية وطنية وتوفير خدمات تدعم الوقاي
مج يتم التأكد من أن يتضمن هذه البرنا. فراد المجتمع وللبيئةالفعالة للعاملين وأل

كافة اإلجراءات لمنع وقوع أية حوادث قد تعرض أفراد المجتمع والبيئة لضرر 
 .اإلشعاع أو التلوث النووي

  : استخدام المسرعـات : سابعـا 
لنوعها ولطبيعة العمليات أو البحوث  مختلفة وفقاًتتمتع المسرعات باستخدامات 
أربعة أنواع تتكامل ويمكن تصنيف المسرعات إلى . التي يراد إجراؤها بواسطتها

  :وتغطي كماً كبيراً من التطبيقات واالستخدامات السلمية
  : المسرعات اإللكترونية   -1

لطاقتها حيث أن الطاقات العالية تسمح  تتعدد تطبيقات المسرعات اإللكترونية طبقاً
وهي تستخدم في . لإللكترونات المسرعة بإختراق مسافات أكبر في المواد

األسالك  والشرائح اإلنكماشية بالحرارة أو جعل عوازل األنابيباج الصناعة كإنت
. للحرارة أكثر تحمالً) ال سيما في السيارات والطائرات(والكابالت الكهربائية 
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وهناك تطبيقات أخرى كتعقيم المنتجات واألدوات الطبية أو تحسين خواص 
  .األسطح وأنصاف الموصالت

 :المســرع األيــونى  -2

األيونى على ) الكهرسكوني(أكثر اإلستخدامات للمسرع اإللكتروستاتيكى  تتمحور
في بعض ) شوائب( استخدام حزم األيونات الصادرة عنه بهدف زرع أيونات

المواد كأنصاف الموصالت بحيت يتم تحسين خواصها أو استحداث خواص جديدة 
لتحديد  ليلكما تستعمل أيضاً في عمليات التح. تفيد في صناعة اإللكترونيات

خاصة في كشف نسبة جودة في عينة صلبة،  كماً ونوعاً، العناصر الكيميائية المو
ولها تطبيقات عديدة في علوم اآلثار .تواجد العناصر النزرة أو عناصر األثر
  .والبيئة والزراعة والصناعة والصحة العامة

  :يكلـوتـرون الس -3
إلنتاج النظائر الطبية المستعملة في  )يكلوترونالس(مسرع الدورانى يتم إستعمال ال
تقدر طاقته بماليين اإللكترون فولط ويتم التحكم بها بين حدين أدنى . الطب النووي

ويمكن أن يكون له عدة خطوط لنقل الحزمة بحيث يستخدم كل خط . وأقصى
  . إلنتاج نوع محدد من النظائر المشعة

  :السنكروتــرون  -4

سرع لإللكترونات ويصدر أشعة كهرومغناطيسية السنكروترون هو عبارة عن م
وتستخدم . تشمل األشعة السينية واألشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت الحمراء

هذه األشعة للدراسات فى فحص وتحليل تركيب المواد الصلبة من خالل علوم 
 وله تطبيقات عديدة في البيولوجيا والبيئة واآلثار والزراعة. الفيزياء والكيمياء

  . والهندسة والصيدلة والطب والصناعة 

  :استخدام مفاعالت البحوث : ثامنـاً 
مال الوقود النووي لتوليد فيض مفاعالت البحوث هي أجهزة تقوم على مبدأ استع

ر المشعة والتحليل بالتنشيط تروني يستخدم في إجراء البحوث وإنتاج النظائن
ت األبحاث يعتبر عامالً مهماً في ن امتالك مفاعالباإلضافة إلى ذلك فإ. ترونيالن
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البرامج النووية الوطنية ال سيما تلك التي تتعلق بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة 
 .النووية حيث يتم استخدام مفاعالت عمالقة وكميات كبيرة من الوقود النووي

 لفهم التكنولوجيا النووية ولبناء وتطوير يعتبر وجود مفاعل أبحاث بالدولة أساساً
الجوانب المتعلقة بموضوعي األمن واألمان النوويين للدولة في مختلف مراحل 
عمر المفاعل بدءاً باختيار موقع المفاعل والتصميم المناسب و البناء ثم إدخاله في 

  . الخدمة وتشغيله وإخراجه، في نهاية عمره التشغيلي، من الخدمة

حيث  ،قوداً من اليورانيومالمفاعالت النووية تستخدم وأن وتجدر اإلشارة إلى 
يستخدم اليورانيوم الطبيعي في مفاعالت الماء الثقيل ويستخدم اليورانيوم منخفض 

وقد صار االتجاه نحو استخدام مفاعالت  .اإلثراء في مفاعالت الماء الخفيف
أما نسبة اإلثراء %. 20فيه أقل من ) التخصيب(كون نسبة اإلثراء ت األبحاث وقوداً
  .%5إلى % 3ت القوى فتكون ما بين عالفي وقود مفا

  :إنتاج واستخدام النظائر المشعة والمستقرة : تاسعاً 
تلعب النظائر المشعة والمستقرة دوراً بارزاً في العديد من الحقول ال سيما في 

ويساهم استخدام هذه النظائر . الطب والصناعة وإدارة الموارد المائية والزراعة
. مسائل بكثير من الفعالية وبكلفة صغيرة مقارنة بتقنيات أخرىفي حل العديد من ال

فهي أنّى استخدمت وطبقت تقنياتها تساهم مساهمة جيدة في عملية التنمية 
أن تقوم كل دولة بإنتاج كافة  وليس من المحبذ اقتصادياً. اإلقتصادية الشاملة

ملية اإلنتاج بحيث النظائر التي تحتاجها بل ينبغي أن تتكامل الدول العربية في ع
ويتم إنتاج . تؤمن النظائر لمن يحتاجها في هذه الدول باألسعار العالمية أو أدنى

  .يكلوترون أو بواسطة المولداتالمفاعالت النووية أو بواسطة السالنظائر ب

  :استخدام العلوم والتقنيات النووية في الزراعة : عاشراً
تقانات النووية في تحسين الواقع الزراعي نظراً للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه ال

للبلدان العربية فيما لو استخدمت بالشكل المناسب لتساهم في إيجاد الحلول للمشاكل 
 كل القطاع الزراعي في معظمها دوراًوالتي يش(الزراعية التي تواجه هذه البلدان 

ية تتركز على الخاصة بالبلدان العرب اإلستراتيجية، فإن )في الناتج الوطني رئيساً
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تأمين المختبرات والتجهيزات الالزمة للقيام بالتطبيقات المناسبة لها عالوة على 
وتساهم التقنيات النووية في . تأهيل الموارد البشرية المناسبة للوصول لذلك الهدف 

كما تستخدم في . إيجاد نباتات متحملة للجفاف والملوحة أو ذات إنتاجية عالية
ميد وترشيد استخدام المياه واألسمدة والمبيدات وفي مكافحة دراسات الري والتس

 .اآلفات الزراعية وتعقيم المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية

  :إستخدام العلوم والتقنيات النووية في الطب : حادي عشر
منذ اكتشافها  وعالجاً في المجال الطبي تشخيصاً مميزاً لعبت النظائر المشعة دوراً

ات منه بعد اكتشاف يشرين وتزايد دورها التشخيصي منذ نهاية الستينفي القرن الع
تيجية اومن ضمن إستر .آلة تصوير غاما المستخدمة في مراكز الطب النووي

تنمية استخدام التقنيات النووية في القطاع الطبي، يجب التأكيد على أهمية التوسع 
ين واقع الصيدلة في استخدام أجهزة تصوير بوزيتروني في المستشفيات وتحس

المشعة وعلى تكامل اإلشعاعية و العمل على اإلنتاج المحلي للمركبات الصيدالنية 
كما يتوجب تنمية استخدام المسرعات الخطية في معالجة األورام . الدول العربية

 . بعد أن أصبحت تحل مكان أجهزة الكوبالت المشع

إدارة الموارد استخدام العلوم والتقانات النووية في : ثاني عاشر
  :المائية 

تعتبر مياه األمطار المصدر الرئيس في تأمين المياه العذبة لإلنسان وتغذية المياه 
وقد تغيرت مع العصور طرق تغذية المياه الجوفية بمياه . السطحية والجوفية

تحمل مياه  .الظروف الهيدروجيولوجية في تلك العصور لتغير األمطار وفقاً
تسربها إلى المياه الجوفية، كماً من المعلومات التي تميز لحظة  األمطار معها، عند

بشكل خاص نظيرا ( كما تحتوي على عدد من النظائر البيئية. هطول المطر
) 14و 13لكربون ونظيرا ا 18كسجين الديتريوم والتريتيوم، نظير األ :الهيدروجين

 .بكميات ضئيلة جداً

لدراسة المياه السطحية  أساسياً طار مدخالًوتعتبر الدراسة النظائرية لمياه األم
وتعتبر الدراسات النظائرية، في  والجوفية وطرق تغذيتها وكمية وتواتر هذه التغذية



14 
 
 
 
 
 
 

 

) عمر المياه الجوفية وطرق تغذيتها بمياه األمطار( دروجيولوجيايدرولوجيا والهياله
  .األكثر دقة واألقل كلفة على السواء

المشعة والمستقرة، وسيلة مهمة في الكشف على الملوثات تمثل التقانات النظائرية، 
ونظير  14و 13نظيري الكربون  و يلعب الكشف على.وتحديد أسبابها ومصادرها

في تحديد الملوثات وربطها  اًمهم دوراً 34ونظير الكبريت  15تروجين الن
ة، تروجينية،  والصناعالزراعة، حيث تستخدم األسمدة النباألنشطة اإلنسانية ك

وهذا . حيث ينطلق ثاني أكسيد الكربون فيحدث ظاهرة الدفيئة واإلنحباس الحراري
ما يجعل بناء المعامل والمختبرات المتخصصة في دراسة النظائر البيئية خطوة 

مهمة من أجل الحفاظ على الثروة المائية العذبة والنظيفة وإدارة  استراتيجية
  .مواردها

  :تقانات النووية في الصناعة استخدام العلوم وال: ثالث عشر
اقتحمت النظائر المشعة والتقنيات النووية مجال الصناعة بشكل واسع حيث 

وال بد للصناعات العربية أن تحذو مثيالتها في العالم من . تستخدم لغايات مختلفة
. أجل ضمان جودة المنتج والحفاظ على قيمته التقنية واالقتصادية بأسعار تزاحمية

للكشف على العيوب والفجوات ( NDTاإلختبارات الالإتالفية : تطبيقاتومن أهم ال
، دراسة تجانس الخلطات الصناعية،مستويات )في اللحامات والهياكل المعدنية

كما تستخدم التقنيات النووية في معالجة ... السوائل وتباين سماكات الصفائح إلخ
الساكنة في المساحيق، في المواد باإلشعاع وتحسين خواصها، في إزالة الكهرباء 

معالجة غازات العوادم، في توليد الكهرباء وصناعة البطاريات كما في استكشافات 
 ..النفط واستخراجه

   :توليد الكهربـاء بالطاقة النوويـة : رابع عشر
مع تزايد الحاجة للكهرباء وشحة المياه في المنطقة العربية و النقص المتزايد في 

الغاز يصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد إحتياطيات النفط و
الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر خياراً إستراتيجياُ يجب الوقوف عنده واإلعداد 

  .له على المدى البعيد والمتوسط
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ـ وإذا اعتبرنا أنه  2050سوف يتضاعف استخدام الطاقة في العالم بحلول عام 
جوهرية في استخدامات الوقود األحفوري باإلضافة من الممكن إدخال تحسينات 

إلى تحول مستمر من الفحم إلى الغاز الطبيعي فسيبقى من الضروري جعل 
من إجمالي الطاقة % 30 علىمساهمة الوقود األحفوري في إنتاج الطاقة ال تزيد 

حتى يصبح من الممكن بلوغ ما هو مطلوب من الحد من انبعاثات  2050في العام 
  .ات التي تسبب ظاهرة اإلنحباس الحراريالغاز

لذلك يصبح من الضروري أن يعمد متخذو القرار الستعراض كل المقاربات 
العالمي والمتزايد على الطاقة  الممكنة إلنتاج الطاقة من أجل التأكد من أن الطلب

تم تلبيته رغم ما تفرضه االتفاقات الدولية من تقييدات على انبعاث الغازات ست
  بة لإلنحباس الحراريالمسب

إن صنع القرار في مجال الطاقة هو أمر معقد بسبب وجود عوامل عديدة تتراوح 
بين المصادر المتاحة للطاقة، سياسات ومصالح الدول والشركات، الكوارث 

ويمكن اإلشارة إلى ظاهرة . إلخ...الطبيعية واالضطرابات السياسية أو األمنية
ل عام واحد ثم انخفاضه بشكل سريع، للداللة تضاعف سعر النفط ثالث مرات خال

على عدم التمكن من استقراء كل التطورات المقبلة على صعيد إنتاج الطاقة أو 
ولكن ورغم ذلك يبقى من الضروري وضع آلية واضحة لمصادر . الطلب عليها

  الطاقة، 
 إن المقاربة المعقولة الوحيدة هي المحافظة قدر اإلمكان على أكبر عدد من 

الخيارات المفتوحة، وأمام عدم التأكد من المستقبل يصبح من الضروري أن يضع 
العالم العربي له خططاً متنوعة تأخذ بعين االعتبار كل الخيارات المتاحة وتطوير 
التقنيات في كل ميادين إنتاج الطاقة بحيث ال تضيع الفرص وال تهدر المصادر 

ن الصعوبة الوقوف ضد المقترح وبناء على ذلك يبدو م. بشكل غير مدروس 
ويتأثر هذا الخيار . الذي يبقي خيار بناء عدد من المحطات النووية خياراً مفتوحاً

وفرة الوقود األحفوري، تطور الطلب على الكهرباء، الرأي العام (مل داخلية ابعو
والوعي البيئي، توفر اإلستثمارات طويلة األمد، المستوى التقني ومدى امتالك 

الطلب العالمي على الطاقة، توافر ( وبعوامل خارجية ) إلخ...نيات النووية التق
وسعر الوقود األحفوري، تأثير الوقود األحفوري على البيئة، تطور الطاقات البديلة 
ومردودها اإلقتصادي، وجود استثمارات طويلة األمد، توفر الوقود النووي، األمان 
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وقد . خاوف الدولية من إنتشار األسلحة النوويةالنووي وإدارة الوقود المستنفد، الم
ومن . لعدد من المبادرات الدولية  ل موضوع تأمين الوقود النووي هدفاًشكّ

الضروري أن تتفق الدول العربية على مكونات مبادرة عربية أو دولية تؤمن 
  .الوقود دون حواجز سياسية أو جغرافية

لتوليد الكهرباء يتطلب القيام  ةوويإن الشروع ببناء محطات نفوفي كل الحاالت 
بخطوات واستعدادات أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وثيقة خاصة 

وهذه الوثيقة ليست إلزامية وإنما هي وسيلة لتوضيح ما يتوجب أن . بالموضوع
  .تقوم به الدول الراغبة في توليد الكهرباء بالطاقة النووية

  : 2020تى العام آليات التنفيذ ح: خامس عشر
لقد بينت النصوص السابقة أهمية العديد من التقنيات النووية في عملية التنمية 

ومن الضروري وضع آليات . االقتصادية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة
وستتوزع . تنفيذية وخطوات واضحة بإتجاه توظيف هذه التقنيات في الدول العربية

أو مجموعة (الدولة : والخطوات على جهات ثالث مسؤولية تنفيذ هذه اآلليات
، األمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة )الدول في حالة المشاريع المشتركة

كما من الممكن أن تتشارك جهتان أو أكثر في تنفيذ آلية . العربية للطاقة الذرية
  . لطبيعة ومرامي هذه اآللية معينة وفقاً

مين البنية التحتية للبرامج النووية وتوظيف التقنيات النووية ستعمل كل دولة على تأ
إنشاء هيئة وطنية للطاقة النووية،  إصدار القانون النووي،  (في التنمية الشاملة 

، إدخال )اللوائح والنظم(إنشاء الهيئة الرقابية، إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 
الجامعي وما قبل الجامعي،  إنشاء علوم الطاقة الذرية وتقنياتها في التعليم 

المختبرات التي تستخدم التقنيات النووية في التحليل والكشف خدمة لعلوم البيئة 
والمياه وعلوم البحر والزراعة وغيرها، بناء مفاعل بحثي، إنشاء مراكز طب 
نووي وإنتاج النظائر المشعة الضرورية، دراسات الجدوى وإختيار مواقع 

  .لخطة زمنية مقترحة وذلك وفقاً..)  .مفاعالت القوى 
ستقوم األمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية بمواكبة 

كما سيكون . امات السلمية للطاقة الذرية فيهاجهود الدول العربية في تنمية االستخد
كافة مجاالت في تنمية الموارد البشرية في الدول العربية في  دور الهيئة كبيراً
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بيقات السلمية للطاقة الذرية وفي تطوير نماذج القانون النووي واللوائح طالت
التنظيمية باللغة العربية ووضعها بتصرف الدول لإلستعانة بها عند وضع القانون 

  .واللوائح الوطنية
وسيكون من المفيد القيام بعدد من الخطوات الضرورية لتدعيم المشاريع العربية 

بحث إمكانية إنشاء جهاز تقني عربي يختص بالجانب الفني : السلمية النووية
لعمليات ترخيص مفاعالت البحوث ومفاعالت القوى، بهدف مؤازرة الهيئات 
الرقابية الوطنية وتخفيف العبء التقني والمالي عنها، تكوين موقف عربي من 

جغرافية والعمل المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي دون حواجز سياسية أو 
بشكل جماعي على إيجاد مبادرة عربية تساهم في تأمين هذا الوقود لكل المفاعالت 
العاملة في الدول العربية مهما كان نوعها، بحث إمكانية إنشاء مركز لتصنيع 
الوقود دون الدخول في تقنيات حساسة، المساهمة في رفع مستوى الصناعات 

تصنيع أجزاء من األجهزة النووية واإلشعاعية العربية التي يمكن أن تساهم في 
ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات 
الوطنية والعربية ذات الصلة، وضع آلية لتكامل وتبادل اإلنتاج العربي من النظائر 

ل العربية المشعة، دراسة إمكانية إنشاء مشاريع عربية مشتركة بين عدد من الدو
تتم هذه الخطوات وفق برنامج . السيما في ميدان توليد الكهرباء بالطاقة النووية

  . زمني محدد

  :خاتمــة : سادس عشر

ينبع إقدام أي دولة على تنمية اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتوظيفها في 
تقنيات في دفع العملية اإلقتصادية، من معرفة دقيقة لما يمكن أن تساهم فيه هذه ال

التأكيد على  اإلستراتيجيةحاولت هذه وقد . التنمية اإلقتصادية خطوات إلى اإلمام
عدد من التطبيقات المهمة للطاقة الذرية ودورها في عملية التنمية الشاملة والحفاظ 
على الصحة العامة، على أن تترجم الحقاً إلى آليات تنفيذية وإلى مشاريع وطنية 

في بعض جوانبها من مسؤولية  اإلستراتيجيةسيكون تنفيذ هذه  .وعربية مشتركة
  . ب أخرىلية العمل العربي المشترك في جوانكل دولة على حدة وعلى مسؤو
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تشارك به كل الدول  إن المشروع العربي المشترك ليس بالضرورة مشروعاً
ة بين عدد من الدول بناء على ظروف جغرافي العربية بل يمكن أن يكون مشتركاً

والمشروع العربي يمكن أن يكون مجموعة من المشاريع الوطنية التي . أو تقنية
كما يمكن أن يحصل في مشاريع إنتاج النظائر المشعة في عدد . (تتكامل فيما بينها

من الدول، أو مشاريع إنتاج الكهرباء في ظل الربط الكهربائي الذي يجري 
  ).استكماله

 وتقنياً مالياً الدائمة لحسن عمل المفاعالت عبئاًل عملية الترخيص والمراقبة تشكّ
نصت اإلستراتيجية على إمكانية إنشاء جهاز عربي تقني، يتبع الهيئة . على الدولة

العربية للطاقة الذرية ويكون مركزه في إحدى الدول العربية، يقوم بالجانب التقني 
العبء على الدول مما سيخفف بالطبع ) أو التفتيش الروتيني( من عملية الترخيص

وعلى المؤسسات المعنية كما سيساهم بتأمين مستوى عال ومرموق لألمان النووي 
  .وذلك نتيجة للتعاون العربي في إنشائه وتشغيله بشرياً وإدارياً ومالياً

يتطلب بناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية استثمارات كبيرة ولفترة زمنية 
سيكون أمر الحصول على الوقود النووي لهذه ). سنوات 8إلى  5من( طويلة نسبياً

عرضت اإلستراتيجية لذلك . ذا أهمية قصوى المحطات وفي الوقت المناسب أمراً
لبعض المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي دون حواجز سياسية أو جغرافية 

مع كامل  ودعت إليجاد تصور عربي مشترك أو لمبادرة عربية تؤمن الوقود
  .الشفافية وضمن المواثيق الدولية ذات الصلة
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  :ة ــتوطئ: أوال

مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إعالن الخرطوم الداعي إلى أصدر 
الية من أسلحة الدمار الشامل وحق الدول في جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خ
  ).2006مارس : الخرطوم(االستخدامات السلمية للطاقة النووية 

القرار رقم ) 127(ع .اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د
تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية "والمعنون  4/3/2007بتاريخ  6748

، والذي أكد على التزامه بدعوة القادة "ء بجامعة الدول العربيةفي الدول األعضا
بجمهورية ) 18(ع .العرب الصادرة في بيان مجلس الجامعة على مستوى القمة د

بتاريخ ) 126(ع .د 6688، كما أكد على قراره رقم 29/3/2006السودان بتاريخ 
 :على ما يلي) 3، 2(، ونص في فقرتيه 6/9/2006

لهيئة العربية لم تنضم بعد على االنضمام إلى ا ية التيحث الدول العرب •
  .  للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية باإلسراع في وضع خطوات استراتيجية  •
عربية خاصة بامتالك العلوم والتقنيات النووية لألغراض السلمية حتى عام 

2020. 

بالمملكة العربية ) 19(ع .ة الدول العربية على مستوى القمة داتخذ مجلس جامع
تنمية االستخدامات "المعنون  383القرار رقم  29/3/2007السعودية بتاريخ 

، والقرار رقم "السلمية للطاقة النووية في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية
وية في األغراض وضع برنامج جماعي عربي الستخدام الطاقة النو"المعنون  384

 ). 1المرفق رقم "(السلمية

في الجمهورية ) 20(ع .اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د
حول  425والقرار رقم   424القرار رقم  30/3/2008العربية السورية بتاريخ 

  ).2المرفق رقم (موضوعي قراري قمة الرياض على التوالي 
ورقم  2007/ 383ة على مستوى القمة رقم وتنفيذاً لقراري مجلس الجامع

تنمية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول األعضاء بجامعة ( 424/2008
برنامج جماعي ( 425/2008ورقم  384/2007والقرارين رقم ) الدول العربية



21 
 
 
 
 
 
 

 

، قامت الهيئة العربية للطاقة )عربي الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية
 اإلستراتيجيةمشروع ذرية بالتعاون مع األمانة العامة للجامعة العربية بوضع ال

ة مطلوبة عند كيالسلمية للطاقة الذرية بنصوص تسمح بدينامي لإلستخداماتالعربية 
  . وضع آليات تنفيذها

تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تبيان ما يمكن أن تقدمه العلوم والتقانات النووية في 
من  اإلستراتيجيةوستنطلق التوجهات . تنمية اإلقتصادية الشاملةدفع عملية ال

مختلف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية ودورها في أي من الميادين الصحية 
والزراعية والصناعية وإدارة الموارد المائية وغيرها مما سيأتي ذكره فيما يلي من 

أن تنفيذ الخطوات إذ . أما اآلليات فسيأتي وضعها في مرحلة الحقة. نصوص
سيكون، في جزء منه، على عاتق الدول نفسها وفي جزئه اآلخر  اإلستراتيجية

على عاتق العمل العربي المشترك سواء في الجامعة العربية أم في الهيئة العربية 
  .للطاقة الذرية

التأكيد على اإلمكانات الكبيرة للطاقة الذرية  اإلستراتيجيةإن من أهم أهداف وضع 
تى مناحي الحياة والتأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية القادرة على في ش

إن حاجة الدول العربية لهذه . إختيار التقنيات النووية المالئمة وتطبيقها في الدولة
للنمو السكاني فيها ولضرورة ترافق ذلك مع تنمية اقتصادية  التقنيات كبيرة نظراً

  .ئية والزراعية والصناعيةورعاية صحية وتطوير للموارد الما
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  :المالمح االقتصادية للدول العربية: ثانيا

قامت اإلدارة العامة للهيئة العربية للطاقة الذرية بوضع ملخص عن المالمح 
لكل من الدول العربية استناداَ إلى الوثائق  (Country profile)االقتصادية 

تستعرض الوثيقة المعدة ). 1مرفق رقم ( ةالمتوفرة في عدد من المؤسسات الدولي
الموقع الجغرافي، عدد السكان، مكونات اإلقتصاد الوطني وتوزع اليد العاملة على 
مختلف القطاعات األساسية لإلنتاج باإلضافة إلى الموارد االمتاحة للتنمية 
االقتصادية في هذه الدول بحيث يمكن تحديد دور العلوم والتقانات النووية في 

تبيان المواضع التي يمكن للتطبيقات السلمية للطاقة  أواستغالل أفضل لهذه الموارد 
  .الذرية أن تساهم في عملية التنمية الشاملة

ويمكن على سبيل المثال اإلشارة إلى أن وجود أراض شبه قاحلة في العديد من 
ش في الدول العربية أو وجود أراض أو مياه مالحة يستدعي استنباط نباتات تعي

زراعيا إضافياً أو تؤمن مراع  إنتاجاًن األراضي شبه القاحلة أو المالحة وتؤم
كما أن شح المياه العذبة الصالحة للشرب أو للزراعة أو . تحتاجها تربية الماشية

تنمية الثروة الحيوانية يستدعي دراسة درجة استنزاف المياه الجوفية ومدى تغذيتها 
  .ى التفتيش عن مصادر إضافية للمياهبمياه األمطار باإلضافة إل

الحاجة إلى الطاقة لدى عدد كبير من الدول العربية والحاجة  وتظهر الوثيقة أيضاً
على المخزون النفطي أو الغازي وبغية  إلى تنويع مصادرها في بقية الدول حفاظاً

 توظيف العائدات النفطية في مجاالت متعددة تحتاجها عملية التنمية االقتصادية
  .الشاملة في الدولة

  إقليميةأو تحت ) عربية(ويمكن االنطالق من هذه المالمح لتكوين مالمح إقليمية 
(Sub regional)  :لتكوين رؤيا عن  تمهيداً ...الخليج العربي، شمال أفريقيا

عربية أو) تتكامل فيما بينها(وطنية تكاملية إمكانية اقتراح مشاريع نووية وطنية، 
وسيتم اقتراح المشاريع التكاملية والمشاريع ). مويل مشتركأي بت( مشتركة

وسيتم االكتفاء في وثيقة اإلستراتيجية . المشتركة في وثيقة خارج اإلستراتيجية
 بتقديم مختلف التقنيات النووية السلمية التي يمكن توظيفها في كل دولة عربية وفقاً

  .لحاجاتها وإمكاناتها
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تقنيات الطاقة الذرية السلمية للطاقة الذرية  قد تم من  والجدير بالذكر أن عدداً
لكن ينبغي التوسع . اإلستراتيجيةاستخدامها في الدول العربية دون انتظار صدور 

) 2007(في كل من الرياض  تنفيذاً لقرار القمةوتنميتها في هذه اإلستخدامات 
  ).2008(ودمشق 

 
  

 المالمح االقتصادية لكل من الدول العربية

 المالمح االقتصادية للدول العربية كمنطقة واحدة وكمجموعة من األقاليم

 اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذريـة

 البرنامج العربي لالستخدامات السلمية للطاقة الذريـة

 مشاريـع وطنيـة

 مشاريع وطنية تكاملية

مشتركةمشاريـع  
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  : 2020 الفترة الزمنية حتى العام:ثالثاً
تزامن صدور قرارات القمة مع ما اصطلح على تسميته بالنهضة النووية المتمثلة 
بإقدام عدد كبير من دول العالم على وضع خطط لبناء محطات توليد الكهرباء 

. وتنتمي هذه الدول إلى الدول النامية والدول المتقدمة على السواء. بالطاقة النووية
بتنمية هذه  2008في النصف األول من العام  وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط

قتصادية التي ظهرت في األشهر األخيرة اال - إال أن األزمة المالية. اإلتجاهات
للتطورات  والتي ستستمر لفترة زمنية قد تقصر أو تطول وفقاً 2008من العام 

ى ومن غير المستبعد أن تؤثر هذه األزمة عل. المقبلة ولطبيعة الحلول المرتقبة
نفط المشاريع النووية في مختلف دول العالم خاصة إذا ما استمرت أسعار ال

  .االقتصادي العالمي منخفضة وإذا ما تأكد التباطؤ
لمختلف االستخدامات السلمية للطاقة  2020إن وضع إستراتيجية عربية حتى العام 

ية في التنمية بالغ األهمية من أجل توظيف العلوم والتقنيات النوو الذرية يبقى أمراً
كما  االحتياجاتلبعض  االستجابةتنفرد بعض التقنيات النووية بإمكانية . االقتصادية

كما أنها تكون في حاالت أخرى أقل كلفة وذات فائدة . وعالجاً في الطب تشخيصاً
وبصرف النظر عن سعر النفط . عظمى كما في الزراعة وإدارة الموارد المائية

بعض الدول العربية بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة فيها تبقى  أو هبوطاً صعوداً
إما ألنها ال تملك مخزونات نفطية وإما إلبقاء هذا المخزون ألزمنة أفضل وإما 
لتوظيف العائدات النفطية في مشاريع تنموية واستثمارية تعود على الدول وعلى 

  .شعبها بفائدة مؤكدة
ربي بالطاقات لنووية باهتمام دولي وعويتزامن توجه الدول العربية نحو الطاقة ا

وعلى الدول العربية أن تتبنى خططاً واضحة في . شعة الشمسالمتجددة كالرياح وأ
للطاقة  لن تكون الطاقة النووية بديالً. البحث والتطوير في ميدان الطاقات المتجددة

يدان ال كل التقنيات المتوفرة حتى اليوم في هذا الم. إلهمالها المتجددة أو سبباً
تخول الطاقة المتجددة تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار مزاحمة أو بكميات كبيرة 
تجعلها قادرة على الحلول مكان مفاعالت القوى أو محطات توليد الكهرباء بالوقود 

لقد بنيت شبكات توزيع الكهرباء في الدول بحيث تنقل الكهرباء من . األحفوري
إن . ي مكان جغرافي محدد وعلى مساحة محددةمحطات ضخمة للتوليد موجودة ف
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يتماشى مع تقنيات الطاقات المتجددة التي تحتاج  اإلستفادة من هذه الشبكات ال
  . لمساحات شاسعة لتوليد الكهرباء بالكميات المطلوبة

إن أي دعوة الستخدام الطاقة النووية وإهمال الطاقات المتجددة هي مماثلة للدعوة 
إن كلتي الدعوتين . طاقة النوويةوإهمال ال) أين هي؟( المتجددة الستخدام الطاقة

) لما ال؟. وتطويرها ( هدفان إلبقاء الدول العربية بعيدة عن امتالك هذه التقنيات ت
  .وتوظيفها في التنمية االقتصادية الشاملة

ية ولما كنا هنا بصدد اإلستراتيجية العربية لتنمية اإلستخدامات السلمية للطاقة الذر
لن نتكلم عن الطاقات المتجددة آملين أن تنصب جهود أخرى من أجل وضع 

  .خاصة بها إستراتيجية
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  : إنشاء المؤسسات وإصدار التشريعات: رابعاً 

ستراتيجية إال أنه من غير المقبول أن ا األمر جزءاً من آليات تنفيذ اإلقد يبدو هذ
ر التشريعات النووية وإنشاء يتم وضع إستراتيجية دون الدعوة المبكرة إلى إصدا

  :المؤسسات المتخصصة في هذا الميدان
تكمن الخطوة األولى نحو تنمية : إنشاء هيئات وطنية للطاقة الذرية - أ

إنشاء هيئات أو مؤسسات االستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الشروع ب
عريف للطاقة الذرية تعنى بالبحث والتطوير في هذا الميدان وتساهم في الت

ويمكن للدول العربية . بالتقنيات النووية السلمية وتوظيفها في خدمة التنمية
التي لم ينشأ لديها هيئات للطاقة الذرية حتى اآلن أن تعمد إلى إنشائها أو إلى 

  .تطوير مؤسسات موجودة بحيث تستطيع القيام بمهام هيئات الطاقة الذرية
انون دور المؤسسات المعنية بتنمية يوضح هذا الق:  إصدار القانون النووي -ب

هذه اإلستخدامات وضبطها  وبرقابةاالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
كما ينص على عالقات هذه المؤسسات . صوى من الشفافيةقوتأمين درجة 

في ) والتشريعية، لما ال؟(فيما بينها وعلى عالقة كل منها بالسلطات التنفيذية 
نون الفصل بين الجهات المستخدمة للطاقة الذرية ويؤمن هذا القا. الدولة

كما ينص . والمواد المشعة وبين الهيئة أو المؤسسة التي تراقب هذه األنشطة
على الخطوات والعقوبات التي تواجه بها المخالفات والمخالفون والذين 

ويتم . يلحقون أو يمكن أن يلحقوا األذى بالبيئة واإلنسان والصحة العامة
ال يتعارض هذا القانون مع اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أى الحرص عل

مع القوانين الوطنية ال سيما القانون  إليها الدولة، وأن يكون منسجماً انضمت
  . الجزائي

ينشأ في كل دولة هيئة تنظيمية رقابية ): الناظمة( إنشاء الهيئات الرقابية  -ج
ستخدام المواد واألجهزة الباعثة حكومية مستقلة تؤمن رقابة وطنية على ا

تكون هذه الهيئة الجهة الوطنية المحاورة للمؤسسات الدولية . لألشعة المؤينة
كما تؤمن الشفافية المطلوبة مما يساعد على زيادة . المعنية باألمان النووي

يتم هذا اإلنشاء بناء على . وتيرة استخدام التقنيات النووية في الدول العربية
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وتعطى هذه الهيئة صالحيات إجرائية وتنفيذية لمنع . النوويالقانون 
للقانون النووي واللوائح التنفيذية  المخالفات بناء على السلطة المخولة لها وفقاً

بواسطة القضاء، وتأمين أعلى درجات األمان عند تشغيل المنشآت النووية  أو
لهيئة ايقاف أية ويكون من صالحيات هذه ا. أو المستخدمة لتقنيات اإلشعاع

منشأة عن العمل لفترة زمنية إذا ما تبين لها أن المنشأة أخلّت بقواعد األمان 
والوقاية اإلشعاعية وذلك بغية حماية اإلنسان والبيئة والصحة العامة من أية 

  .حوادث أو أي تلوث إشعاعي أو نووي
تقانات النووية إصدار اللوائح المتعلقة باالستخدام السلمي واآلمن للمواد وال -د

من القانون النووي ومن القوانين المرعية اإلجراء في  إنطالقا :واإلشعاعية 
ومن نصوص اإلتفاقيات ) ال سيما القانون الجزائي وقانون العمل(الدولة، 

والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعتها وصدقت عليها الدولة ، 
يتم وضع وإصدار المراسيم  وبالتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية ،

التي ترعى مختلف األنشطة النووية ) اللوائح والقرارات(التطبيقية 
واإلشعاعية على كامل أراضي الدولة، والتي تؤمن المعايير الدولية ال سيما 

  .معايير األمان واألمن النووين الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالتصنيع واإلستيراد والتصدير والتخزين  ما يتعلقهذه اللوائح كل تحدد 
). ومنها على الخصوص المواد النووية(واإلستخدام لكل األجهزة والمواد المشعة 

. كما تحدد المسؤوليات بين الجهات المعنية في الدولة وتجاه المؤسسات الدولية
على العقوبات التي يمكن فرضها بواسطة القضاء على الجهات أو  وتنص أيضاً

ين وعلى العقوبات التي يمكن يفراد الذين يخالفون قواعد األمان واألمن النوواأل
فرضها مباشرة من قبل الهيئة الرقابية عند تبيان المخالفات المسببة لمخاطر بيئية 

  .وصحية
للبنية السياسية  ومن البديهي أن تختلف هذه اللوائح من دولة إلى أخرى وفقاً

ع نمطاً موحداً من حيث المرامي والوسائل والعالقة مع إال أنها تتب. والقضائية فيها
  .المؤسسات الوطنية ومن حيث التزامها بالمعايير الدولية



30 
 
 
 
 
 
 

 

  :تنمية المـوارد البشريـة : خامسـا 
ن ت النووية وجود أخصائيين ومهندسياإلستخدام الكفء واآلمن للعلوم والتقنيايحتم 

وم وتدربوا عليها وأصبح بإمكانهم وعلميين في شتى الميادين تشبعوا بهذه العل
وتتطلب هذه العملية تنمية . توظيف الطاقة الذرية وتقنياتها في خدمة التنمية الشاملة

 - تشمل  االستخدام السلمي للطاقة الذرية والتيالموارد البشرية في  كافة مجاالت 
  : على -وال تقتصر 

  )الفيزياء والكيمياء( العلوم النووية األساسية  -
 الهندسة والتقنيات النووية واإلشعاعية -
 النظائر المشعة والمستقرة -
 األمان النووي والوقاية اإلشعاعية -
 األمن النووي -
 ةالتطبيقات النووية في مجاالت الغذاء والصحة والصناعة والزراعة والبيئ -

 .وموارد المياه وغيرها
  .لنوويةتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة ا -

لتنمية الموارد البشرية على ) والعربية المشتركة(وترتكز اإلستراتيجية الوطنية 
توفير الموارد البشرية المؤهلة في كافة  إلىوجود نظام تعليم وطني كفء يهدف 

كما ترتكز إلى وضع وتنفيذ خطط .المجاالت ومنها مجال الطاقة الذرية وتقنياتها
ويلعب التواصل . ات المكتسبة والحفاظ على المعرفةللتدريب المستمر وتنمية الخبر

في رفع المستوى العلمي والتقني إلى المستويات  اًمهم اإلقليمي والدولي دوراً
ويتم ذلك عبر تبادل الخبرات والزيارات العلمية والمهام . العالمية المطلوبة

ويمكن  .التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والمشروعات البحثية ذات الصلة 
  :لما يلي إدخال العلوم والتقانات الذرية في مراحل التدريس وفقاً

  في مجال التعليم الجامعي -1
نظراً لتشعب التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مختلف مناحي األنشطة 

. إلى إيجاد متخصصين في مختلف هذه التطبيقات اإلستراتيجيةتتطلع اإلقتصادية 
  : ويتم ذلك عن طريق

إدخال المقررات الدراسية ذات الصلة بالعلوم والتقنيات النووية ضمن برامج   - أ
 :مؤسسات التعليم العالي ومن ذلك على سبيل المثال
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 .الفيزياء النووية واإلشعاعية -
 .الكيمياء النووية واإلشعاعية -
 .إنتاج النظائر المشعة والمصادر المشعة -
 .)تها وتطبيقاتهاأنواعها واستخداما(مفاعالت البحوث  -
 ).مفاعالت القوى(مفاعالت القدرة النووية  -
 .األمان النووي والوقاية اإلشعاعية واألمن النووي -
 .دورة الوقود النووي وصناعة الوقود النووي ومعالجة النفايات المشعة -
 .مواد المفاعالت والماء الثقيل -
ناعة وادارة موارد تطبيقات التقنيات النووية في الطب والزراعة والص -

 .المياه  وغيرها
 .الصيدالنيات اإلشعاعية -  
  .الطب النووي والعالج باألشعة المؤينة -

التوسع في إدراج التعليم النووي األساسي والتطبيقي ضمن برامج التعليم  -ب
  .العالي في كليات الهندسة والعلوم والطب والزراعة والصيدلة وغيرها

نووية القائمة في الجامعات العربية وتمييز الطالب دعم أقسام الهندسة ال -ج
  .المنخرطين فيها عن طريق إعطاء المنح والتسهيالت

ربط الخريجين والطالب بعقود عمل سريعة في ميدان تخصصهم، تشجيعاً لهم  - د
على بقائهم في الدول وعدم اللجوء إلى  إلختيار هذا التخصص وحرصاً

  .الهجرة
  : عليا والبحث العلميفي مجال الدراسات ال -2

في تطوير التقانة وفي توظيفها في التنمية  متميزاً يلعب البحث العلمي دوراً
كما يساهم مساهمة أساسية في رفع مستوى التعليم الجامعي ورفد المناهج . الشاملة

إلى تثمير هذا  ةستراتيجيوتهدف اإل. ديثة في مجال اختصاصهابالتطورات الح
ويصعب أن نتخيل تقدماً . المالية والبشرية الضرورية لذلكالدور ورصد الموارد 

وال يقتصر األمر على رصد . بالبحث العلمي االهتمامتقنيا في أي دولة دون 
األموال بل يتعدى ذلك إلى وضع نظم إدارية خاصة بمراكز البحث وبالجامعات 

العلوم  أما في ميدان. حتى يمكن اإلستفادة من هذه الموارد المالية والبشرية
 : والتقنيات النووية وباإلضافة إلى ما سبق، ينبغي التوجه نحو
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إنشاء مراكز تميز وطنية للدراسات العليا والبحوث في مجاالت االستخدام  - أ
السلمي للطاقة الذرية والتواصل مع المراكز العالمية المناظرة لمواكبة 

 .التطور العالمي في هذا المجال
النووية واإلشعاعية من خالل اإلستفادة من الخبرات  توطين التكنولوجيا - ب

  .خصصة الموجودة في الدولة أو المهاجرة تالوطنية والموارد البشرية الم
تطبيق معايير األداء والجودة النووية الصارمة في تأهيل الصناعات الوطنية  - ج

 .المرشحة للمشاركة في البرامج النووية
شتركة بين الدول العربية واقتراح إنشاء صندوق دعم المشروعات البحثية الم -  د

  .عربي مشترك لتمويل البحوث
زيادة استخدام اللغة العربية في الدوريات العلمية المتخصصة دون إهمال  -ـه

إن إعتماد جميع العاملين  لغة واحدة، هي العربية، يساعد . اللغات األجنبية
  .في المنشأة النوويةفي تحسين المردودية ورفع مستوى األمان النووي 

  :التعليم المتوسط والمعاهد الفنية في مجال  -3
للثقافة النووية بين مختلف الطالب ومختلف شرائح المجتمع والمهنيين  تعزيزاً

ينبغي العمل على إدخال مقررات دراسية عن أساسيات العلوم والتكنولوجيا النووية 
سيساهم ذلك في توفير . هد الفنية واإلشعاعية ضمن برنامج التعليم الثانوي والمعا

إلختيار تخصصات في شتى ميادين التطبيقات السلمية للطاقة  فرص للتالمذة
الذرية كما سيؤدي إلى توفير األخصائيين والفنيين المؤهلين للقيام بالوظائف 

  . المساعدة في هذا المجال
  :التأهيل والتدريب المستمر  -4

لة توى التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في أي دوتحتم عملية التطوير المستمر لمس
ين القدامى والجدد على موتدريب المستخد) أو جديدة(أن يتم إدخال تقنيات إضافية 

كما ينبغي أن يترافق ذلك مع رفع مستوى معرفة المتخصصين . هذه التقنيات
ر والجمهور، على مستويات مختلفة، بقواعد األمان النووي والوقاية من مخاط

 : ويتم ذلك عن طريق. األشعة المؤينة
إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية للراغبين في   - أ

  .تلك التي تستخدم تقنياتها أوالعمل في مؤسسات الطاقة النووية 
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تنظيم دورات تدريبية مستمرة في كافة أنشطة االستخدام السلمي للطاقة  -ب
 .النووية

تتم من خالل الوكالة  التي ي برامج التدريب اإلقليمي والدوليمشاركة فال -ج
الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وأية مؤسسات أخرى 

وتصميم برامج مشتركة تطلب من الهيئة العربية للطاقة .تعمل في الميدان
  (AFRA)عتي الذرية أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خالل مجمو

 .(ARASIA) وأراسيا
نشر استخدام التقنيات النووية واإلشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية  - د

والزراعية وغيرها من خالل إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين في 
ووضع برنامج عربي لتبادل الخبرات والخبراء بين الدول  هذه المجاالت

  .العربية
النووية واإلشعاعية وثقافة األمان النووي بين الجمهور  نشر الثقافة -هـ 

  .باإلعالم النووي مواالهتما
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 :ألمان النووي والوقاية اإلشعاعية ا :سادساً 
ال يمكن الشروع ببناء المنشآت النووية أو تشغيل األجهزة المصدرة لألشعة أو 

مان النووي ، األساسية لأل البنىتداول المواد والنظائر المشعة دون استحداث 
ال يتوجب أن تسبق هذه الخطوة أية . لألمن النووي وللوقاية من اإلشعاع

فالعديد من الدول . استخدامات للطاقة النووية إال أن الواقع يدل على عكس ذلك 
العربية استخدمت التقنيات النووية وتداولت المواد المشعة دون إكتمال بنيتها 

  . المتعلقة باألمان النووي
 ممارسة إشراف رقابي فعال النووي والوقاية اإلشعاعيةمان األأساسيات ومن 

تسهر الهيئة  .الدولية المحددةمعايير البما يتمشى و للمرافق النووية واإلشعاعية
من خالل التجديد والتحديث الالزمين لضمان  معالجة قضايا التقادمالرقابية على 

 .ات أو المواد التي توقف استخدامهاللتجهيز من الخدمة األمان ومن خالل اإلخراج
وطنية  رقابية ةووجود هيئ قضايا األمانوعليه البد من وجود برنامج خاص ب
. لبيئةول فراد المجتمعوأللعاملين ل الفعالة وتوفير خدمات تدعم الوقاية اإلشعاعية

قد  حوادثمج كافة اإلجراءات لمنع وقوع أية نابرهذه الضمن تيتم التأكد من أن ي
ويمكن تحديد  .أفراد المجتمع والبيئة لضرر اإلشعاع أو التلوث النوويرض تع

  :بعض عناصر هذا البرنامج بما يلي
لتوصيات اللجنة الدولية  أو تحديث تشريعات الوقاية اإلشعاعية طبقاًوضع  - 1

تنطلق معايير األمان األساسية من حاالت . 2007للوقاية اإلشعاعية للعام 
نة وحدود الجرعات شعاعي وأمثلة الوقاية من األشعة المؤيتبرير التعرض اإل

وتصنف التعرضات اإلشعاعية إلى تعرض . المسموح بها في كل حالة
مخطط له وتعرض طارئ وتعرض قائم كما يصنف األفراد إلى مهنيين 

 .وجمهور ومرضى

 : إلدارة السليمة  فيا -  2

  حصر المصادر اإلشعاعية الطبيعية والمصنعة  - أ
  اإلشعاعية للعاملين والجمهور ) الجرعات(رصد التعرضات  -ب
 رصد التأثيرات اإلشعاعية على صحة الفرد والبيئة  -ج
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توفير أجهزة القياس اإلشعاعي لألفراد وأماكن العمل وأجهزة الرقابة  - 3
 .اإلشعاعياإلشعاعية بالمرافق ومنافذ الدولة وشبكات الرصد المبكر للتلوث 

 :  نص متكاملة وواضحة بشأإعداد نصو  -  4

خطة الطوارئ لمواجهة الحوادث النووية واإلشعاعية والعالقة بين  - أ
هيئة الطاقة الذرية، الهيئة الرقابية وبقية أجهزة الدولة المعنية 

  .بمواجهة الحوادث واإلغاثة واألمن وغيرها
طرق اإلعالن عن حاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية بالتعاون مع  - ب

األجهزة المختصة في الدولة السيما وزارات الصحة والبيئة والداخلية 
  وهيئة اإلغاثة في حال وجودها إذا لزم األمر

  .طرق االستجابة الطبية للحوادث وعالج حاالت اإلصابة اإلشعاعية - ج
 .مسؤولية وطرق معالجة األماكن الملوثة بالمواد المشعة  – د

 :نووية الناتجة عنإدارة المخلفات المشعة وال -  5

  .المستشفيات ومراكز الطب النووي والمنشآت النووية واإلشعاعية - أ
  .عمليات التعدين أو إستغالل المناجم - ب
 . عمليات معالجة أو إعادة معالجة المواد المشعة - ج
  .الصناعات البترولية  وعمليات االستكشاف  -د 

خاص بالسجالت ) الهيئة الرقابيةمن  يكون عادة جزءاً(إنشاء مركز حكومي  - 6
  :اإلشعاعية والطبية يتولى تجميع وحصر

  .مصادر اإلشعاع الطبيعي   - أ
أنواع وأعداد وأماكن وجود مصادر اإلشعاع المصنع وحصر  -ب

تنقلها أو تخزنها  المؤسسات التي تستخدمها أو تصنعها أو تستوردها أو
 ...لخإ

ن باإلشعاع في شتى الحقول تجميع الجرعات اإلشعاعية للعاملي - ج
 .الصناعية والزراعية والصناعية والطبية وغيرها
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متابعة التأثيرات الصحية في حال وجودها بالتعاون مع أرباب العمل  - د
ستمرارية با تم معالجة هذه التأثيرات دون المس بالعمل أوى تحتّ

  .العمال
  :توفير أجهزة القياس اإلشعاعي مثل -  7
  ية في الحاالت العادية وفي الحاالت الطارئة األجهزة الشخص - أ
األجهزة الخاصة بأماكن العمل لقياس المستوى اإلشعاعي السطحي وفي  -ب

  الهواء 
 أجهزة الرقابة اإلشعاعية في المرافق وفي منافذ الدولة -ج

 شبكات الرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي - د

  أجهزة المسح األمني - ه
لوقاية ين وبايالمتخصصة باألمن واألمان النوو تأمين الموارد البشرية - 8

ت النووية والطبية والصناعية والبترولية ومراكز اإلشعاعية للعمل في المنشآ
كما ينبغي توجيه بعض . البحوث ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية 

بتعرض الجمهور السيما من الرادون الطبيعي أو أية  لالهتمامالمتخصصين 
أو السفر ) طاقم العمل(وية أو إشعاعية أو من العمل في الطائرات أنشطة نو

  .المتكرر بواسطتها

9 - ضات الطبية بالمستوى األدنى الذي يؤدي المهمة بغية تقليل حصر التعر
ت منظمة حدث توصيااإلشعاعي للمرضى من خالل تطبيق أ التعرض

ة استخدام مستويات تشخيصية مرجعيالصحة العالمية وذلك عبر 
وبروتوكوالت العالج اإلشعاعي الموصى بها من الجهات المصنعة لألجهزة 

وينبغي في هذا الصدد إجراء . ومن الجهات الطبية المتخصصة والمسؤولة
  .تأهيل مستمر ألطباء األشعة وللفيزيائيين الصحيين

دعم التعاون والتكامل بين و الحرص على أمن وأمان المصادر المشعة - 10
مين حركة المصادر في الدول العربية نحو متابعة وتأ تلفةالجهات المخ
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المشعة داخل البلد وعبر الحدود والمنافذ ال سيما من أجل تأمين المصادر 
  .المشعة اللقيطة، غير المستخدمة والمستنفذة

طنين من خالل النشر اإلعالمي ان لدى الموينشر ثقافة األمان واألمن النووي - 11
للجمهور والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والندوات المفتوحة 

  .وغير الحكومية
قيام الدولة بدعم نشاط الجمعيات غير الحكومية التي تساهم في رفع  - 12

المستوى الوطني في ميدان الوقاية اإلشعاعية  وتوعية الجمهور وأصحاب 
  .المصلحة
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  :  اتـعاستخدام المسر:  اـسابع
مختلفة وفقا لنوعها ولطبيعة العمليات أو البحوث تتمتع المسرعات باستخدامات 
ويمكن تصنيف المسرعات إلى أربعة أنواع تتكامل . التي يراد إجراؤها بواسطتها

، اإللكترونيةالمسرعات : السلمية واالستخداماتوتغطي كماً كبيراً من التطبيقات 
  .ترون والسنكروترونيكلوالمسرعات األيونية ، الس

  : المسرعات اإللكترونية   -1

حيث أن الطاقات العالية تسمح  تتعدد تطبيقات المسرعات اإللكترونية طبقا لطاقتها
ويمكن إعطاء بعض . في الموادلكترونات المسرعة بإختراق مسافات أكبر لإل

  :األمثلة على هذه االستخدامات
 Heat Shrinkable)شية بالحرارة والشرائح اإلنكما األنابيبإنتاج  - أ

Materials)   
للحرارة بواسطة  الًجعل عوازل األسالك والكابالت الكهربائية أكثر تحم – ب

وأهم مثل على ذلك .  (Cross linking) العرضيظاهرة التشابك 
 األسالك المستخدمة في محركات السيارات والطائرات

 ومعالجة أسطح المواد  (Radiation Grafting)تطعيم مادة بمادة أخرى   -ج 
(Surface Curing)  . 

 .(Semiconductor Modification)تحسين خواص أشباه الموصالت   -  د 

 .لألدوات والمواد الطبية اإلشعاعيالتعقيم   -ـه

معالجة األغذية باإلشعاع  بغية إطالة فترة حفظها وتقليل الفاقد منها أو تأخير   - و
  .إنباتها

2- ونى ــع األيالمســر:  

األيونى على ) الكهرسكوني(لكتروستاتيكى محور أكثر اإلستخدامات للمسرع اإلتت
 Ion)  (Plantationاستخدام حزم األيونات الصادرة عنه بهدف زرع أيونات

يتم تحسين خواصها أو  بعض المواد كأنصاف الموصالت بحيث في "الشوائب"
كما تستعمل أيضاً في . ترونياتداث خواص جديدة تفيد في صناعة اإللكاستح
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عينة صلبة،  كماً ونوعاً  فيلتحديد العناصر الكيميائية الموجودة  عمليات التحليل
أي التي تتواجد (العناصر النزرة أو عناصر األثر خاصة في كشف نسبة تواجد 

ن إ. )ال تسمح التقنيات الكيميائية أو الفيزيائية التقليدية بقياسها بكميات ضئيلة جداً
 ,PIXE)المسرعات هي  المستخدمة والتي تعتمد على أنواعالتقنيات النووية 

PIGE, RBS, NRA)  . تفاعل الحزمة األيونية  مبدأ تلك التقنيات علىيرتكز
بين واحد  كتسبت طاقة معينة خالل عملية التسريع تتراوح ماوالتي ا( ،المسرعة

نتيجة .  الهدف المراد تحليلها ، مع المادة  (MeV)فولطخمسة ميغا إلكترون  إلى
 لهذا التفاعل، تنبعث من الذرات المكونة للعينة  أشعة سينية أو أشعة غاما أو

تقاس نتائج هذا التفاعل بواسطة كواشف .  يحصل إرتداد خلفي لأليون المسرع
 تحدد اإلنبعاثات الملتقطة بواسطة الكواشف، العناصر الكيميائية المؤلفة.  مختلفة 

فى حالة األفالم الرقيقة تمكّن هذه التقنيات من قياس سماكة .  ينات مع تراكيزهاللع
ة مختلف بتطبيقاتوتساهم هذه التقنيات . تلك األفالم مع تراكيز العناصر المكونة لها

،  الطب والبيولوجيا،  الجيولوجيا  ،مجال البيئة،  علوم اآلثار،  علوم المواد في
  .لتطبيقات التالية كأمثلة على أهمية هذه التقنيات التحليليةويمكن إعطاء ا. إلخ
األثرية بهدف معرفة المصدر واستنباط الحقبة ) السيراميك(دراسة الفخاريات   - أ

  .التاريخية التي صنعت خاللها
دراسة ملوثات الهواء من خالل تحديد نوعية وكمية الحبيبات الصغيرة التي   -ب

 . يحملها

 ...إلخ،  )الفوالذ(،  الصلب ف النواقل،  الخالئط المعدنيةدراسة أنصا  -ج

تحليل األدوية واألغذية  والتربة بغية تبيان أنواع وكميات العناصر النزرة   - د
 .الموجودة فيها مثل الحديد والزنك والكالسيوم وغيرها

  :رون ـوتـيكلالس -3
 فيئر الطبية المستعملة إلنتاج النظا) يكلوترونالس(م إستعمال المسرع الدورانى يت

لكترون فولط ويتم التحكم بها بين حدين أدنى تقدر طاقته بماليين اإل. النوويالطب 
ويمكن أن يكون له عدة خطوط لنقل الحزمة بحيث يستخدم كل خط . وأقصى
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ويمكن إعطاء أمثلة على النظائر المشعة  .نتاج نوع محدد من النظائر المشعةإل
  :المنتجة 

  .تشخيص العضلة الكلية فيالمستعمل   T&CL 20  - أ
 .يص األمراض السرطانية واألنتانيةتشخ فيالمستعمل   Ga- Citrate 67  -ب
 .دراسة ومتابعة األمراض السرطانية فيالمستعمل   F-FDG 18  -ج
تشخيص أمراض الغدة الدرقية واألمراض  فيالمستعمل   123 –اليود   - د

 .السرطانية 

أنظمته الملحقة العديد من المخابر المتخصصة والخاليا الحارة يتبع السيكلوترون و
المخصصة لعمليات ضمان وضبط جودة النظائر والصيدالنيات المشعة المنتجة 

المعالجة في بعض أو (بهدف التشخيص  النوويلإلستعمال في مراكز الطب 
  ).الحاالت

  :رون ــالسنكروت -4

نات ويصدر أشعة كهرومغناطيسية السنكروترون هو عبارة عن مسرع لإللكترو
  .جية واألشعة تحت الحمراءشعة السينية واألشعة فوق البنفستشمل األ

فحص وتحليل تركيب المواد الصلبة من خالل  فيوتستخدم هذه األشعة للدراسات 
وله تطبيقات عديدة في البيولوجيا والبيئة واآلثار . علوم الفيزياء والكيمياء

هذا مع العلم أن األشعة الخارجة  .صيدلة والطب والصناعةالهندسة والوالزراعة و
أقل من (والدقة العالية  والنبضات القصيرة  العاليمن هذا المسرع تتمتع بالتدفق 

  .اإلشعاعيوقلة اإلصدار ) النانوثانية
النوع من المسرعات وجود مستخدمين متنوعي إستخدام هذا يفترض 

للكلفة العالية التي يتطلبها عند اإلنشاء  اإلختصاصات وذوي مستوى رفيع نظراً
  .وعند التشغيل
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 :استخدام مفاعالت البحوث : ثامنـاً 
مال الوقود النووي لتوليد فيض مفاعالت البحوث هي أجهزة تقوم على مبدأ استع

ر المشعة والتحليل بالتنشيط تروني يستخدم في إجراء البحوث وإنتاج النظائن
  .ترونيالن

ليس شرطاً أن تمتلك الدولة مفاعالً لألبحاث لكي تخوض غمار بالرغم من أنه 
عامالً عتبر يمفاعالت األبحاث  امتالكاالستخدامات السلمية للطاقة النووية، إال أن 

ال سيما تلك التي تتعلق بمحطات توليد الكهرباء  في البرامج النووية الوطنية مهماً
قة وكميات كبيرة من الوقود ستخدام مفاعالت عمالا بالطاقة النووية حيث يتم

  .النووي
لفهم التكنولوجيا النووية ولبناء وتطوير  أساساً يعتبر وجود مفاعل أبحاث بالدولة 

مراحل في مختلف  للدولة النوويين مانواأل األمن الجوانب المتعلقة بموضوعي
في  هإدخال ثمو البناء المناسب التصميم و بدءاً باختيار موقع المفاعل المفاعل عمر

وترنو  .وتشغيله وإخراجه، في نهاية عمره التشغيلي، من الخدمةالخدمة 
ين العرب ال سيما في يمتاحة أمام النوو" العربية"إلى جعل المفاعالت  ةاإلستراتيجي

  .الدول التي تطمح لبناء محطات توليد كهرباء بالطاقة النووية
هناك مفاعالت الحوض تختلف مفاعالت األبحاث وبالتالي تختلف استخداماتها ف

اختبار  في التبريد والتهدئة ومفاعالت) العادي(المفتوح المستخدمة للماء الخفيف 
وتستخدم بعض مفاعالت األبحاث الماء الثقيل في  .المواد ومفاعالت التريغا

ط إلى عشرات التبريد والتهدئة وتتفاوت قدرات مفاعالت األبحاث من الكيلووا
تروني لنظائر المشعة يحتاج إلى فيض نأن إنتاج بعض ا ومن المعروف. طاواالميغ

يوجد في بعض الدول العربية . تكون قدرة المفاعل عالية أنعالي وبالتالي يجب 
ويمكن حصر بعض أهداف امتالك . مفاعالت أبحاث مختلفة األنواع والقدرة

   :مفاعل بحوث باألمثلة التالية

لمجاالت الطبية والصناعية والزراعية إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في ا - أ
فمن أهم التطبيقات لمفاعالت . مين توفرها بالشكل المطلوبأوتوغيرها 

بشكل واسع في مجاالت التشخيص  ةاألبحاث، إنتاج النظائر المشعة المستخدم
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بات في تطبيقات الحيوية والكشف على التسروالعالج لمرضى األورام وفي ال
ود والراديوم والكوبالت من بين هذه النظائر اليو. أنابيب النفط وغيره
 )التفاصيل يغطيها بند إنتاج واستخدام النظائر المشعة(يوم والمولبدنوم والتكنش

والبحث العلمي  التدريب والتأهيل مجاالت استخدام مفاعالت األبحاث في -ب
 .دراسة خواص الموادو

يين في جميع ما يتعلق إمتالك قدرات وخبرات تحقيق األمان واألمن النوو -ج
 .الستخدامات السلمية  للطاقة النوويةبا

تحديث  أووضع  معبناء برنامج نووي لتوليد الكهرباء بالشكل الصحيح   - د
 .تنظم استخدام الطاقة النووية التيالقوانين والتشريعات واللوائح 

 لكهرباءتوليد النووية الالمحطات استيعاب التكنولوجيا النووية لغرض إدخال  -ـه
 .البحر وتوليد الهيدروجينمياه  وإزالة ملوحة

 على تشغيل المفاعل وصيانة أجهزته ومعداتهوالباحثين تدريب المهندسين  - و
  .والتعامل مع المواد النووية والمشعة بغية استمرار البرنامج النووي الوطني

وتحديد من أجل معرفة  القيام بإجراء التجارب في مجال فيزياء المفاعالت -ز
الخواص الفيزيائية للمفاعل بشكل عملي ومقارنة ذلك بالقيم الحسابية وبالتالي 

كما يمثل إجراء . التأكد من سالمة تصميم وتشييد المفاعل للعمل بشكل آمن
لفهم واستيعاب التقنيات النووية المستخدمة  اًمهم علمياً مثل هذه التجارب أساساً

  . في محطات توليد الكهرباء
عتبر التدريب العملي لطلبة الجامعات من ي .التدريب العملي لطلبة الجامعات -ح 

ويعتبر استخدام . المعلومة للطالب في جميع جوانب العلوم لأهم الوسائل إليصا
 مهماً مفاعالت األبحاث في إجراء التدريب العملي لطلبة الهندسة النووية عامالً

  . وويفي اإلعداد والتأهيل للعمل في المجال الن
لتنشيط اإلشعاعي والنتروني للمواد ودراسة مواصفاتها الفيزيائية ا -ط 

 .والكيميائية

 .تطبيقات على السيلكون وتلوين بعض األحجار نصف الكريمة كالتوباز مثالً -ي
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حيث  ،المفاعالت النووية تستخدم وقوداً من اليورانيومأن وتجدر اإلشارة إلى 
مفاعالت الماء الثقيل ويستخدم اليورانيوم منخفض  يستخدم اليورانيوم الطبيعي في

  .اإلثراء في مفاعالت الماء الخفيف
تكون نسبة اإلثراء  بحاث وقوداًوقد صار االتجاه نحو استخدام مفاعالت األ

أما نسبة اإلثراء في وقود مفاعالت القوى فتكون ما % 20قل من فيه أ) التخصيب(
  . %5إلى % 3بين 
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  : ستخدام النظائر المشعة والمستقرةإنتاج وا: تاسعاً 
تلعب النظائر المشعة والمستقرة دوراً بارزاً في العديد من الحقول ال سيما في 

ويساهم استخدام هذه النظائر من قبل . الطب وإدارة الموارد المائية والزراعة
أخصائيين في حل العديد من المسائل بكثير من الفعالية وبكلفة صغيرة مقارنة 

وطنية أو عربية  إستراتيجيةوهذا ما يعطي موضوع وضع . تقنيات أخرىب
فهي أنّى استخدمت وطبقت . مشتركة إلنتاج واستخدام هذه النظائر أهمية كبيرة

وليس من المحبذ . تصادية الشاملةساهمة جيدة في عملية التنمية اإلقتقنياتها تساهم م
ر التي تحتاجها بل ينبغي أن تتكامل أن تقوم كل دولة بإنتاج كافة النظائ اقتصادياً

الدول العربية في عملية اإلنتاج بحيث تؤمن النظائر لمن يحتاجها في هذه الدول 
نورد فيما يلي وسائل إنتاج مختلف النظائر المستخدمة . باألسعار العالمية أو أدنى

  . وغيرها والصناعيةفي المؤسسات العربية الطبية 
   استخدام المفاعلالنظائر المشعة بإنتاج  -1

ترونات التي من الن عالياً فيضاً) ال سيما مفاعالت البحوث(تقدم المفاعالت النووية 
ما تكون هذه النظائر  وغالباً. نووية إلنتاج النظائر المشعةتستخدم في تفاعالت 

),(نظائر لمادة الهدف نتيجة تفاعل  γn ضاً وبالتالي يكون النشاط النوعي منخف
يكون الفصل أقل صعوبة . نسبياً لصعوبة فصل النظير المشع عن النظير الهدف

),(في حاالت تفاعالت االنشطار النووي أو تفاعالت  pn  أو تفاعالت),( γn 
  :ومن أهم النظائر المنتجة في المفاعالت. متبوعة بتفككات نووية

  : ةـائر الطبيـالنظ - أ

وينتج إما بتنشيط  99m -شيوموهو النظير المولد للتكن: 99- نومالموليبد •
 ا بالطريقة األكثر استخداماًوإم ويكون النشاط النوعي منخفضاً 98- ومالموليبدن
وتكوين مزيج هائل من نواتج االنشطار التي  235-نشطار اليورانيوموهي ا

 .تعقد عملية الفصل والتنقية وتزيد التكلفة
بشكل مماثل  235-يمكن إنتاجه عن طريق انشطار اليورانيوم: 131-اليود •

معدن للحالة السابقة إال أن الطريقة األسهل واألنقى هي عن طريق تشعيع 
  ليريوم وفق التفاعلالت
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ITenTe 131131130 ),( →γ 

يسخن معدن التليريوم المشعع ويمرر الغاز  إذوهنا يفصل اليود المتشكل بالتقطير 
 .ئد كيميائية لغسله ثم يجمع اليود الناتج في محلول قلويالناتج على مصا

بالتشعيع المباشر للفسفور ويكون النشاط  32-ينتج الفسفور: 32-الفسفور •
لذلك يعمد إلى إنتاجه بتشعيع الكبريت ثم إجراء عملية . جداً اإلشعاعي منخفضاً

 .الذي يحل في محلول حمضي ويجمع 32-تصعيد للكبريت فيبقى الفسفور
يتم إنتاج نظائر عالجية مختلفة أخرى مثل :لنظائر العالجية األخرىا •

 89-رنشيوموالست 177-واللوتيثيوم 166-والهولوميوم 153-السماريوم
باشر ألمالح هذه العناصر بالتشعيع الم 90-تيريومواإل 85-والسترنشيوم

ومن  ثم معالجتها ) ثانية .2سم/ترونن 1014: يزيد عن(تروني عال بفيض ن
 .صنيعها بالشكل الصيدالني المطلوبوت

 :النظائر المستخدمة في الصناعة  -ب

ال سيما في (المستخدم في مجاالت مختلفة  60-ينتج الكوبالت: 60-الكوبالت •
...) عقيمةمعالجة األغذية باإلشعاع وتعقيم المواد الطبية وتقنية الذكور ال

سنوات في قلب المفاعل  إلىبتشعيع حبيبات معدن الكوبالت لفترات طويلة تمتد 
 .ثم تؤخذ الحبيبات وتجمع في مصادر مغلقة مناسبة لطبيعة التطبيقات المطلوبة

ألشهر في يريديوم لفترات طويلة تمتد شعع أسالك معدن اإلت: 192-يريديوماإل •
IrnIrنتيجة التفاعل    192-يريديومقلب المفاعل إذ يشكل اإل 192191 ),( γ  ثم
لألشعة في آالت  لنشاط المطلوب ويستعمل مصدراًيفصل السلك وفق ا

 .التصوير اإلشعاعي الصناعية وفي اإلختبارات الالإتالفية
ينتج عن عملية االنشطار النووي لليورانيوم في قلب المفاعل : 137- السيزيوم •

أي الوقود المستنفد بعد إخراجه من (ما يفصل عن المخلفات النووية  وغالباً
 .)د جديد مكانهالمفاعل وإحالل وقو

 :األخـرى ة ـالنظائر المشع - ج

- يمكن إنتاج العديد من النظائر المشعة األخرى باستخدام المفاعالت، مثل الكربون
تستخدم في  والتيوغيرها  90-نشيوموالستر 38-والكلور 3-والتريتيوم 14
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ت تصنع في شكل مركباما  وغالباً. ة والحيوية وغيرهايالدراسات المائية والبيئ
  .جل تطبيقات محددةكيميائية من أ

  نظائر المشعة باستخدام المسرعاتالإنتاج  -2

ختراق الحاجز جسيمات مشحونة بطاقات عالية تمكّنها من ا تقدم المسرعات عموماً
للنواة الذرية والدخول في تفاعالت نووية مؤدية ) لكتروناتحاجز اإل(الكولومبي 

لهذه الغاية هي مسرعات  سرعات استخداماًالم أكثر. تشكيل نظائر مشعة إلى
 فولطلكترون عشرات الميغاإ إلىتعطي طاقات مناسبة تصل  والتيترون والسيكل

  .أمبير) جزء من ألف(لي م إلىمناسبة تصل ) شدة تيار(وكثافة جسيمات 
ما تكون  غالباً والتيتستخدم المسرعات إلنتاج طيف كبير من النظائر المشعة 

ومعظم النظائر المنتجة بالمسرعات تستخدم في المجال الطبي . قصيرة العمر
  : وأهمها

بالبروتونات  203بتشعيع هدف من الثاليوم  201-ينتج الثاليوم :201-الثاليوم •
يفصل . 201-ثاليوم إلىوالذي يتفكك  201-الذهب فيتشكل الرصاص أو

فصله  يعاد 201-ثاليوم إلىعن مادة الهدف ثم يترك ليتفكك  201-الرصاص
 .من جديد

بالبروتونات ثم يفصل  67-عن تفاعل الزنك 67-ينتج الغاليوم: 67-الغاليوم •
 الغاليوم مباشرة بعد التشعيع ويهيأ بالشكل المطلوب

بالبروتون حيث يتشكل  124-بتشعيع الزينون 123- ينتج اليود: 123-اليود •
 ويفصل وينقى ويهيأ بالشكل المطلوب

درات البوزيترون الرئيسية المستخدمة في تنتج مص: مصدرات البوزيترون •
ونتيجة لقصر عمرها فهي تنتج وتصنع . التصوير البوزيتروني في المسرعات

مربوطة مع المسرع وتحقن في المريض ) مؤتمتة(في وحدات تصنيع آلية 
  .مباشرة

 11-الكربون) قةدقي 110: عمر النصف( 18-هذه النظائر المشعة الفلور أهم
  .)دقيقة 2( 15-األكسجين) دقائق 10( 13-تروجينالن) دقيقة 20.4(
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ة األخرى المنتجة بالمسرعات ويتزايد هذا العدد هناك العديد من النظائر المشع
باستمرار مع التقدم التقني في ميدان المسرعات وميدان الصيدالنيات اإلشعاعية 

لنظائر المشعة لذلك يفضل عند التخطيط لتركيب مسرع إلنتاج ا. وتطبيقاتها الطبية
تكون طاقة البروتون  أننه يفضل إلنتاج مصدرات البوزيترون مراعاة الطاقة إذ أ

مثل الثاليوم والغاليوم  SPECT ما إلنتاج نظائر الـ أ  18Mev-12في حدود  
ويأتي هنا دور التكامل العربي ال . Mev 30كبر من تكون الطاقة أ أنوغيرها 

ث هناك إمكانية لحركة المرضى دون كبير عناء أو سيما بين البلدان المتجاورة حي
 .كلفة كبيرة

  نظائر المشعة باستخدام المولّداتالإنتاج  -3

ر النصف في تستخدم مولّدات النظائر المشعة لتوفير النظائر المشعة قصيرة عم
ت النووية ويمكن استخدامها في حال عدم وجود مفاعالت أماكن بعيدة عن المنشآ

تعتمد المولدات على مبدأ التوازن اإلشعاعي بين النظائر . اتنووية أو مسرع
ة في مين النظائر المشعوليداتها قصيرة العمر وتستعمل لتأطويلة العمر و

  : من أهم المولّدات المستخدمة. المستشفيات وأحيانا في الصناعة
- يحوي المولّد على الموليبدنوم: 99-وممن  الموليبدن 99m-شيوممولّدات التكن •

-يمتز الموليبدنوم. المتولد عن تفككه 99m-شيومويؤمن فصل سهل للتكن 99
بإمرار  99-شيومتكنلومينا في عمود كروماتوغرافي ويفصل العلى األ 99

ويستخدم المولّد لمدة . الماء أو المصل الملحي تحت ظروف عقامة عالية
مثل وهناك مولّدات أخرى تستعمل تقنيات فصل أخرى . أسبوع إلى أسبوعين

  .االستخالص وغير ذلك
ماثل لما سبق يتم امتزاز بشكل م: 188-نمن التنغست 188-مولّدات الرينيوم •

 188ن على األلومينا في العمود الكروماتوغرافي ويفصل الرينيومالتنغست
يستخدم المولد لمدة . المتشكل بإمرار محلول مصل ملحي تحت ظروف عقيمة

 .أشهر إلى سنة 6تتراوح ما بين 

النظائر  أهممن  90-يتريوميعد اإل: 90-من السترنشيوم 90-دات اإليتريوممولّ •
العالجية ويحصل عليه من المولّد بنشاط نوعي عال وذلك بفصله عن 
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 األيونيالتبادل  أوباستعمال تقنيات مختلفة منها االستخالص  90- نشيومالستر
 .الترسيب الكهربائي أو

قصير  137-يستخدم الباريوم: 137-من السيزيوم 137-مولّدات الباريوم •
ويحصل عليه بفصله من . العمر في الصناعة في عمليات المزج في الخالطات

رق فصل مختلفة منها طويل العمر ويستعمل لهذه الغاية ط 137- السيزيوم
  .غيرها أوالترسيب  أويونية المبادالت األ

رار مثل مولّدات ستموالتي تنمو تطبيقاتها با األخرىهناك الكثير من المولّدات 
  .الروبيديوم ومولّدات الكريبتون وغيرها

وال بد من اإلشارة هنا إلى أهمية التعاون العربي في إنتاج النظائر المشعة وتكامله 
. طر كل واحدة منها إلى إنتاج كل شيءضؤسسات فال تمبحيث يتم التبادل بين ال

اج وعلى ني كلفة اإلنتوسيعود هذا بالفائدة على تنمية اإلنتاج العربي وعلى تد
  .العربي االقتصاديالتكامل 

والتي يمكن استخدامها  (3H, 13C, 15N, 18O) إنتاج النظائر المستقرة - 4
  .في الزراعة والصحة
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 :وم والتقنيات النووية في الزراعة العل استخدام: عاشراً
واقع الزراعي نظراً للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التقانات النووية في تحسين ال

للبلدان العربية فيما لو استخدمت بالشكل المناسب لتساهم في إيجاد الحلول للمشاكل 
 والتي يشكل القطاع الزراعي في معظمها دوراً(الزراعية التي تواجه هذه البلدان 

الخاصة بالبلدان العربية تتركز على  اإلستراتيجية، فإن )في الناتج الوطني رئيساً
ات والتجهيزات الالزمة للقيام بالتطبيقات المناسبة لها عالوة على تأمين المختبر

أهم مجاالت ونستعرض هنا  .تأهيل الموارد البشرية المناسبة للوصول لذلك الهدف
  :تطبيقات التقانات النووية في العلوم الزراعية

  : إحداث طفرات متحملة للجفاف والملوحة -  1

في كافة أنواع المحاصيل منذ ما ينوف  اعباإلشعاستخدمت تقنية إحداث الطفرات 
ونتج عن . من البذور وحبوب الطلع إلى العقل والدرنات ابتداء عن أربعين عاماً

صنف نباتي في العالم بنتيجة إحداث طفرات  2500ذلك حتى اآلن أكثر من 
  :تضمنت تحسيناً لصفات عديدة منها

  .زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في وحدة المساحة •
 .التبكير في النضج •

 .....).جفاف، ملوحة، صقيع(التحمل لإلجهادات الالحيوية  •

 .رفع كفاءة التمثيل الضوئي •

 .زيادة كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي •

 ).أمراض فطرية، فيروسية، بكتيرية وآفات حشرية(مقاومة اآلفات الزراعية  •

 .تحمل النباتات لمبيدات األعشاب •

 .يل الزيتيةزيادة نسبة الزيت في المحاص •

  .زيادة نسبة البروتين في الحبوب •
 .....).الحجم، الشكل، اللون(تحسين نوعية الثمار التسويقية  •

، عداد المذكورة أعاله ضئيلة جداًبالذكر أن مساهمة الدول العربية في األالجدير و
لتعرض معظم   ونظراً. مما يستدعي تشجيع الدول العربية على استخدام هذه التقنية
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دان العربية لمشاكل  الظروف البيئية المعاكسة، المتمثلة بشكل أساسي بالجفاف البل
لهذه الدول من خالل عدم ) القومي(والملوحة والتصحر، التي هددت األمن الغذائي 

، أصبحت )القمح والشعير(الرئيسية  اإلستراتيجيةتأمين حاجتها من المحاصيل 
  :من تأثير هذه الظروف من خالل الحاجة ملحة للقيام بأبحاث موجهة للتقليل

إحداث طفرات متحملة للجفاف والملوحة باستخدام جرعات من أشعة غاما أو   -  أ
النترونات السريعة ومتابعة االنتخاب لألجيال الالحقة تحت ظروف اإلجهاد 

  .المماثلة لطبيعة األراضي الزراعية في الدول العربية
بنوك الوراثية لمعرفة إجراء مسوحات على المدخالت الموجودة في ال   - ب

 .الطرز التي تحمل الصفات المستهدفة

انتقاء النباتات المتحملة للجفاف وللملوحة من خالل التمييز بين الطرز    - ج
 .δ13Cالوراثية للمحاصيل باستعمال تقنية تمايز نظائر الكربون 

استخدام التقانات الحيوية الحديثة بالتعاضد مع برامج التطفير للمساعدة في    -  د
 :وصول للهدف من خالل توظيفال

بالمساعدة في الكشف عن  ECOTILLINGوالـ  TILLINGتقنية  •
 .الطفرات على المستوى الجزيئي

أجنة أحادية الصيغة الصبغية [ DHتقنية مضاعفة الصيغة الصبغية المضاعفة  •
و بالتالي  )]حبوب الطلع(ناتجة عن التهجين بين األنواع و استزراع المتوك 

سنوات بالطرائق  6شهراًَ بدالً من  18نقية خالل  تسالالالحصول على 
 .التقليدية المعتمدة

الدراسات الجزيئية لمعرفة المورثات الرئيسة المسؤولة عن الصفات المستهدفة  •
 .MASونقلها للنبات الهدف باستخدام االنتخاب بمساعدة المعلمات الجزيئية 

الوراثي ) التحوير(التعديل إجراء دراسات بالمختبر والبيوت الزجاجية على  •
 .نقل المورثات من مصادر بعيدة بهدف

   : استخدام التقانات النووية في دراسات الري والتسميد -2

نظراً لمحدودية الموارد المائية المخصصة للزراعة ولما يمكن أن يلحقه استخدام 
نفسها، زائد لألسمدة على البيئة تربة ومياهاً جوفية وعلى المنتجات الزراعية 
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وتقدم التقنيات . ينبغي وضع الحلول لترشيد استخدام المياه واألسمدة على السواء
  :النووية بعض الحلول في هذا المجال

لتقدير جهاز قياس تشتت النترونات في الري باستعمال  ترشيد استخدام المياه  - أ
تعمل تس التي غير المباشرة تعتبر هذه الطريقة إحدى الطرائقو. رطوبة التربة

  : على نطاق واسع
   لقياس محتوى الماء في التربة •
 رطوبة مع الزمنالمراقبة تغيرات في  •

  .وفي دراسات االستهالك المائي للمحاصيل واألشجار المثمرة •
 :من خالل 15Nباستعمال النظير المستقر   ترشيد استخدام األسمدة اآلزوتية  - ب

  .ممتص من التربةالتمييز بين اآلزوت الممتص من السماد عن اآلزوت ال •
معرفة نوع السماد اآلزوتي األمثل للمحاصيل الزراعية المختلفة المزروعة  •

  .في أنواع مختلفة من الترب وفي ظروف مناخية متباينة
معرفة التوقيت األمثل والكمية المثلى إلضافة السماد اآلزوتي التي تحقق  •

ريق الغسيل أو أعلى كفاءة استعمال لآلزوت السمادي مع تقليل الفاقد عن ط
 التطاير وتلوث المياه الجوفية 

  ..).نثر، خطوط، مع مياه الري(تحديد الطريقة المثلى لإلضافة  •
  .معرفة كفاءة استعمال السماد اآلزوتي في النباتات •
 .دراسة حركية األزوت في التربة •

وفي ) أو األوراق الثمار(النتريت في الغذاء دراسات التلوث بالنترات و •
 .وفيةالمياه الج

 .رفع كفاءة استعمال السماد والري في نظام الري التسميدي •
 :من خالل P32باستعمال النظير المشع   ترشيد استخدام األسمدة الفسفورية - ج

معرفة نوع السماد الفسفوري األمثل للمحاصيل الزراعية المختلفة  •
  .المزروعة في أنواع مختلفة من الترب وفي ظروف مناخية متباينة



54 
 
 
 
 
 
 

 

 .التوقيت األمثل والكمية والطريقة المثلى إلضافة األسمدةمعرفة  •

     .معرفة كفاءة استعمال السماد الفسفوري في النباتات واألشجار المثمرة •

يعد النظيران : في التسميد 34Sو  35Sاستعمال نظيري الكبريت المشعين  - د
35S  يوم 87.4عمر النصف (المشع ( 34وS  المستقر) نسبته الطبيعية

من مقتفيات األثر المهمة لتحديد كفاءة استعمال األسمدة الكبريتية  )4.29‰
  .في النباتات تبعاً لنوع السماد وطريقة إضافته وغير ذلك من تطبيقات

التثبيت الحيوي لألزوت الجوي في األنظمة لتقدير كفاءة  15Nاستعمال  - هـ 
  الزراعية والبيئية المختلفة

 36Clيستعمل الكلور المشع  : في دراسات الملوحةاستعمال النظائر المشعة  - و 
في دراسة المشاكل  المتعلقة بملوحة مياه الري و  22Naو  الصوديوم المشع 

في الترب المتأثرة باألمالح، حيث تساعد في دراسة آلية التحمل للملوحة وفي 
تقدير امتصاص األمالح وتراكمها وتوزعها في النبات وكذلك حركة األمالح 

كما تستعمل النظائر . كمها في قطاع التربة لتقدير احتياجات الغسيلوترا
في دراسة تفاعل الجبس واالحتياجات الجبسية  47Ca-45المشعة للكالسيوم 

  .بغرض استصالح الترب المتأثرة باألمالح
 التقانات النووية في مكافحة اآلفات الزراعية استخدام -  3

  :SITتقانة الذكور العقيمة  - أ

هذه التقانة تربية الحشرة المراد مكافحتها مخبرياً بأعداد كبيرة ثم  تتضمن
أما . عادة ما تفصل الذكور وتعرض لألشعة لتصبح عقيمة(إحداث عقم لديها 

أشعة غاما ليصار بعد ذلك إلى إطالقها  باستعمال) فتقتل وال يتم إطالقها اإلناث
فالذكر . لحشرات الطبيعيةفي الطبيعة لتتنافس على التزاوج مع مثيالتها من ا

الطبيعيات  اإلناثالعقيم الذي أطلق سينافس الذكر الطبيعي على التزاوج من 
ومع تكرار عملية . مما يؤدي إلى أن معظم اإلناث ستضع بيوضاً عقيمة

إطالق الذكور العقيمة لعدة أجيال يمكن القضاء على مجتمع الحشرة بشكل 
القضاء على ذبابة البحر األبيض حققت هذه الطريقة نجاحات في . كامل

المتوسط في المكسيك وغواتيماال ووالية كاليفورنيا، وكذلك القضاء على ذبابة 
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وهناك  اإلفريقيةالبطيخ في اليابان وعلى ذبابة تسي تسي في بعض الدول 
في القضاء على دودة اللوز القرنفلية في  SITنتائج ايجابية الستعمال تقانة 

وعند تطبيق هذه التقانة ينبغي األخذ بعين االعتبار العوامل  .والية كاليفورنيا
إلى معرفة ديناميكية وحركية  باإلضافةالبيئية والفيزيولوجية للحشرة المدروسة 

مجتمع الحشرة وعدد أجيالها وكيفية تربيتها واختيار الطريقة المناسبة للعقم  
تقصر حتى اآلن  وهناك بعض الجهود في بعض الدول العربية لكنها. وغيرها

تتطلع . عن مواجهة اآلفات التي تفتك ببعض المواسم الزراعية فيها
إلى تدعيم هذه المشاريع في كل دولة وتكاملها بين الدول العربية  اإلستراتيجية

  .ين هذه الدولبالمتجاورة ألن الحشرات ال تعرف الحدود السياسية 
  : ستعمال األشعة لمكافحة آفات المخازنإ -ب

حبوب المحاصيل النجيلية والبقولية والزيتية من المواد الغذائية الرئيسة في تعد 
تنتج هذه المحاصيل . الدول النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص

عادة في مواسم محددة وتستدعي الضرورة تخزينها إلى مواسم أخرى مما 
سودها مناخ يعرضها إلى تلف في أثناء تخزينها وخاصة في المناطق التي ي

ي تسببه حشرات التخزين بما وتقدر نسبة التلف الذ. مو الحشراتحار مالئم لن
مما يستدعي جدوى تطبيق تقانة استعمال األشعة المؤينة % 10يزيد على 

المنتج من التلف وسد العجز الكبير في  إنقاذلمكافحة آفات المخازن بهدف 
  .الغذاء

  : بيئة الحشراتاستعمال النظائر المشعة في دراسة  - ج

وغيرها   65Zn, 59Fe, 45Ca, 24Na, 22Na 32Pتستعمل النظائر المشعة مثل 
في العديد من الدراسات المتعلقة بسلوك الحشرات في البيئة بهدف وضع 
إجراءات عملية إلنجاح برامج مكافحتها، وفيما يلي أهم المجاالت التي تستعمل 

  :فيها النظائر المشعة في بيئة الحشرات
  .حديد كثافة المجتمعات الحشريةت •
  .معرفة أماكن وضع البيض •
  .تحديد مواقع الحشرات ضمن السلسلة الغذائية •
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  .التعرف على األنواع المفترسة واألنواع التي يتم افتراسها •
دراسة العالقة بين الحيوانات العائل والحشرات التي تتطفل عليها في  •

  .األنظمة البيئية
الحشرات والمناطق التي تقضي فيها بياتها ) رىمن عذا(تحديد أماكن تعذّر •

الشتوي والمساعدة على كشف التحركات تحت األرضية لألنواع التي 
  .تعيش تحت سطح التربة

  .دراسة السلوك الحشري ودرجة تأثر الحشرات بالمبيدات •
  .حركة العناصر الغذائية داخل أجسام الحشرات •

 :مية اإلنتاج الحيواني دراسة وتنالتقانات النووية في  استخدام -  4

تستعمل النظائر المشعة والمستقرة لقياس القيمة الغذائية : في مجال التغذية - أ
لألعالف ولتحديد مقدار الغذاء المأخوذ وميزان الطاقة ولدراسة استقالب 

 :المكونات الغذائية  في الحيوانات

جترة لقياس الكتلة الميكروبية لدى الحيوانات الم 15Nيستعمل النظير  -
وذلك للمساعدة في انتقاء األعالف اعتماداً على كفاءة إنتاج البروتين 

  .الميكروبي
في دراسات استقالب الفسفور عند حيوانات  32Pيستعمل النظير  -

 .المزرعة

لتحديد مصدر  13C/12Cتستعمل تقانة التمايز الطبيعي لنظائر للكربون   -
  .C4أو  C3من نباتات الغذاء الداخل في العليقة الحيوانية سواء كان 

باستعمال أشعة غاما التي تقوم  رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية -
المركبات المتواجدة في المخلفات  زية فيلوويلالروابط اللغنوسي بتكسير

 مما يؤدي إلى رفعين لوز واللغنيولوز  والهيميسيليوالزراعية الغنية بالسيل
   .منها في تغذية الحيواناتقيمتها الغذائية، بغرض االستفادة 

في تقدير مكونات الجسم الحي، من ) النظائر(استخدام التقانات النووية -
بينها تقدير كمية ماء الجسم الكلي، قياس استهالك الحليب باستخدام 

  .وغيره 51Crالكروم  التريتيوم ، وتقدير حجم الدم باستخدام 
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ريق استخدام استقالب البروتين وغيره في أنسجة المجترات عن ط -
 .األحماض األمينية الموسومة مثل التيروزين الموسوم بالتريتيوم

  :في مجال الصحة الحيوانية -ب

 .لدواجنمعالجة تلوث أعالف الحيوانات وااستخدام أشعة غاما في  -

استخدام أشعة غاما واألشعة السينية لتعقيم اللقاحات البيطرية وإطالة فترة  -
 .تخزينها وحفظها

عة غاما واألشعة السينية لتعقيم المنتجات البيطرية والحيوانية استخدام أش -
محاقن ، شاش طبي ، قطن ، قفازات، أنابيب جمع دم ، عالئق : مثل

 .حيوانات مخبرية

 .تشعيع الحيوانات المخبرية بغرض الدراسات الوظيفية والصحية -

استعمال التصوير الشعاعي بوساطة األشعة السينية للتحري عن وضع  -
  .نة ، الحاالت المرضية وغيرهااألج

تستخدم المقايسة المناعية اإلشعاعية : في مجال التربية والتناسل والغدد الصم - ج
(Radioimmunoassay, RIA)  بواسطة النظائر المشعة مثل اليودI125 

التريتيوم على الهرمونات والبروتينات والفيتامينات والمواد و 131Iواليود 
ها، لقياس الصيدالنية والمضادات الحيوية وغير البيطرية والمستحضرات

، وأعضاء الجسم تراكيز المواد في الدم، الحليب، البول، الصفراء، الشعر
وفيما يلي أهم تطبيقات استخدام . المختلفة من دهن ولحم وكبد وكلى وغيرها

  :المقايسة المناعية اإلشعاعية في مجال اإلنتاج الحيواني
  .ة عند الحيوانات المختلفة على مدار العامتحديد الخلفية الهرموني -
، قة مثل تحديد موعد البلوغ الجنسيتوصيف بعض المؤشرات التناسلية بد -

المختلفة من دورة الشبق،  تحديد بداية الموسم التناسلي، طول األطوار
  .نشاط الجسم األصفر، طول فترة الحمل  ،تحديد موعد اإلباضة
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راً هاماً في برامج توقيت التي تعد أم تحديد الحالة التناسلية للحيوان -
وفي تحضير الحيوانات المانحة والمستقبلة وفي التلقيح  الشياع

  .االصطناعي ونقل األجنة
  .تحديد مدى استجابة الحيوان للمستحضرات والمواد البيطرية -
  .تحديد المشاكل واالضطرابات التناسلية عند الحيوانات ومعالجتها -
  .جنة المبكر وعدد األجنة والحمل الكاذبإمكانية تحديد نفوق األ -
  .تقييم تأثير النباتات المتحملة للملوحة في الوظائف التناسلية للحيوان -
  .تشخيص األمراض الحيوانية -
 .التشخيص المبكر للحمل واختبار حيوية األجنة -

 :ي للمبيدات في المنتجات الزراعية الكشف عن األثر المتبق -  5

يدات الكيميائية في مكافحة الحشرات واآلفات المب استعمالبعد أن كثر 
الزراعية وضعت بعض الدول مستويات قصوى لمحتوى المنتجات الزراعية 

) أو مستوردة سواء كانت منتجة محلياً(من هذه المبيدات لقبولها في األسواق 
يمكن تصدير أي منتج زراعي أو استهالكه محلياً إذا  ال. باستهالكهاوالسماح 

لذلك تعمد السلطات .توى متبقيات المبيدات المستوى المطلوبما تخطى مس
المسؤولة للكشف عن متبقيات المبيدات في هذه المنتجات بإستخدام تقنيات 

  . مختلفة
المبيد  ترقيمتعتمد تقانة استعمال مقتفيات األثر على توظيف النظائر، إذ يتم 

من ثم يدرس انتقال المراد دراسته بنظير أحد العناصر الداخلة في تركيبه، و
ويمكن، . المبيد في السلسلة الغذائية من خالل اقتفاء أثر نظير ذلك العنصر

باستعمال هذه التقنية، تتبع ودراسة المبيدات التي تستعمل بكميات قليلة حيث 
تكون التراكيز التي تدخل إلى النبات أو الحيوان أو في التربة نفسها منخفضة 

كما تتميز هذه . بالوسائل التحليلية التقليدية صعبة جداً مما يجعل الكشف عنها
التقانة بتمييز المركبات األيضية للمبيدات المتمثلة في النبات والحيوان وأحياء 

  .التربة الدقيقة عن المركبات الطبيعة ومعرفة مصدرها
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المبيد المراد دراسته،  ترقيممن أكثر النظائر استعماالً في  14Cويعد النظير 
، ثم تجمع عينات من التربة والنبات المرقومالنبات أو التربة بالمبيد  حيث يرش

يستعمل العداد الوميضي . االختبارات الالزمة إلجراءعلى فترات مختلف 
في كل مركب عند استعمال النظائر المشعة  اإلشعاعيالسائل لتقدير النشاط 

لمبيدات فعادة ما أما في حال استعمال النظائر المستقرة في ا. كمقتفيات لألثر
يستعمل مطياف الكتلة المرتبط بجهاز الفصل الكروماتوغرافي الغازي الذي 

  : تستخدم هذه التقنية في.  يقوم بفصل المركبات أوالً ثم تحليلها نظائرياً
تحديد مصير المبيدات المضافة إلى التربة وانتقالها فيها وتحديد الجرعة  •

  .المطلوبة لإلستخدام
المؤثرة مثل األمطار وزمن الرش والعمليات الزراعية  دراسة العوامل •

وقد لوحظ أن للحراثة ولعملية البذر . المختلفة ونوع المحصول وغيرها
تأثير بالغ في توزيع المبيد في التربة، حيث يزداد انتشار المبيد مع العمق 

  .بنتيجة الحراثة
ار المبيد لقد ساهمت هذه التقانة في الحصول على معلومات هامة عن مقد

المأخوذ من قبل النبات وتوزيعه وأيضه وتمعدنه في التربة، فضالً عن تتبع 
انتقاله بعيداً عن مواقع الجذور بسبب الغسل باألمطار والري أو نتيجة لنمو 

  .الجذور
 : معالجة األغذية باإلشعاع -  6

بديل ك باألشعة المؤينةاألغذية معالجة تقنية إدخال ببدأ عديد من بلدان العالم 
المواد الكيميائية مثل أكسيد بروميد وميثيل البروميد واإلثيلين داي بروميد عن 

والهيدروجين فوسفايد والتي تبين أنها مواد ضارة بصحة اإلنسان، وقد منع 
اإلثيلين داي بروميد في معالجة األغذية منذ عام بعض منها ك فعالً استخدام

في منشآت متخصصة  غاماد ألشعة تتم المعالجة بتعريض هذه الموا. 1984
رونية لكتكما يمكن استخدام المسرعات اإل. عكمصدر مش 60تستخدم الكوبالت 

لكتروني على إختراق المادة هو أقل من قدرة أشعة مع العلم أن قدرة الفيض اإل
وينعكس ذلك على كيفية تحضير المواد المراد .  الصادرة عن الكوبالت غاما
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بما  غيرها من الطرائقالجة األغذية باألشعة المؤينة عن تتميز مع. معالجتها 
  :يلي
  .ق األخرىرالط توظيففي حال تعذر  تطبيق هذه الطريقةإمكانية  •
  .حرارة األغذية المعالجة درجةرفع في  المعالجة باألشعة المؤينة تسببتال  •
الموجودة في والطفيليات رضة معلى القضاء على الميكروبات الم ةقدرال •

مما يساعد في إطالة فترة حفظها وخزنها وفي تأمين سالمة  ةاألغذي
  .تناولها

 .من استخدام المواد الكيميائية في حفظ األغذية اإلسهام الفعال في الحد •

تعتبر طريقة حفظ األغذية باألشعة المؤينة من التقنيات المتطورة والتي وجدت 
رهنت األبحاث طريقها إلى عديد من التطبيقات في صناعة األغذية، وقد ب

  :نذكر منهاعديدة لمتعددة أن معالجة األغذية باألشعة المؤينة تقدم فوائد ا
ضبط أو لمعالجة األغذية باألشعة المؤينة طريقة فعالة تعد : بسترة األغذية •

فمن الممكن القضاء . لقضاء على الميكروبات التي تسبب فساد األغذيةل
لحوم، أغذية بحرية، (اء ما على كافة الميكروبات التي قد توجد في غذ

على سبيل  .لضمان فترة حفظ طويلة األمد) فواكه، خضار،حبوب، بقوليات
يشكل وسيلة النقل الرئيسية لكل من  الدجاج ن لحم أبينت الدراسات المثال 

السالمونيال والكامبيلوباكتر وحوادث التسمم الغذائي الناتجة عنهما، وعلى 
كيلو  7(رضة حساسة للمعالجة اإلشعاعية ماعتبار أن هذه البكتريا الم

باألشعة إلى نتائج  الدجاجفمن المتوقع أن تؤدي عملية معالجة لحم ) ياغر
 . عظيمة ومفيدة جداً لصحة المستهلك

: والحشرات طفيلياتتعقيم األغذية من البكتيريا الممرضة والخمائر وال •
غذائي، وذلك عن تؤمن هذه العملية أغذية سليمة وتحد من أمراض التسمم ال

طريق القضاء على البكتريا والطفيليات في اللحوم واألغذية البحرية، 
ومكافحة الحشرات في الحبوب والبقوليات والفواكه واألسماك المجففة، 
وكذلك القضاء على الحشرات والبكتريا في المواد الغذائية الجافة مثل 

   .البهارات واإلضافات الغذائية
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أهمية بالغة  المحاصيل الحقلية كالبطاطا والبصل والثومتمثل  :منع اإلنبات •
 هذهوتشكل . لدول العالم المختلفة من حيث إنتاجها أو تسويقها أو استهالكها

نسبة عالية من مجموع المواد الغذائية التي تتدفق عبر التجارة  المنتجات
في ت المنتجات الغذائية لإلنبا تعرض هذه قابليةنظراً لو. الدولية لألغذية

أو التلف ظروف الشحن حيث تتأمن درجة حرارة ورطوبة مناسبتين لذلك،
ما  غالباً هابفعل الغزو الفطري والبكتيري والحشري، فإن معدالت الفاقد في

وإذا ما أخذنا في االعتبار ظاهرة . تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المنتج منها
. عد الحصادب لزراعيةالمنتجات ااإلنبات، نجد أنها مشكلة تواجه بعض تلك 

والبصل  افي حاالت كثيرة يتم تخزين كميات هائلة من محاصيل البطاطف
تحت ظروف التخزين العادية حيث تتعرض لمشكالت اإلنبات والفقد في 
المحتوى المائي والوزن الجاف والكرمشة والتغيرات الكيميائية غير 

وكثيراً ما . رةواإلصابة باألمراض والغزو بالحشرات الضا بها مرغوبال
صابتها الكرمشة وانتشر فيها اإلنبات أتنتهي الفترة التخزينية بمنتجات 

  . بمعدالت عالية
نظراً ألن المعالجة اإلشعاعية ال تحدث  :الغذاء  مذاقالمحافظة على  •

كبيرة في التركيب الكيميائي للمادة الغذائية، فإن األغذية المعالجة  تغيرات
مما يجعلها تحافظ على  صفاتها النوعية والحسيةإشعاعياً تحافظ على موا
 .المذاق نفسه دون تغيير

  : تقدير معدل انجراف الترب باستعمال النظائر المشعة - 7
بعد حدوث سقط السيزيوم المشع ضمن الغالف الجوي لألرض بفعل اختبارات 
ن األسلحة النووية على المستوى العالمي خالل الخمسينيات والستينيات من القر

على حبيبات التربة الناعمة بشكل  137Csالماضي، تم ادمصاص هذا النظير 
وبعد ذلك، أعيد توزيع هذا النظير مع حركة حبيبات التربة . سريع وقوي

. عمليتي االنجراف والترسيب 137Csبحيث يعكس هذا التوزع الجديد للنظير 
ياسه في عبر ق 137Csمرجعي محلي للسيزيوم  يمكن من خالل معرفة مستوى

منطقة مستقرة لم تتعرض إلى عملية االنجراف، إجراء مقارنة بين مستويات 
المقاسة في عدة نقاط مع ذلك المستوى المرجعي وبالتالي  137Csالسيزيوم 
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ذات مستوى أقل (تحديد المناطق التي تعرضت إلى عمليات االنجراف 
ستوى أعلى ذات م(وتلك التي تعرضت لعمليات الترسيب ) 137Csللسيزيوم 

ويمكن من خالل معرفة الفترة الزمنية بين حدوث ). 137Csمن السيزيوم 
في نقطة معينة، تقدير  137Csالسقط  وإجراء القياس الدقيق لمحتوى السيزيوم 

متوسط معدل االنجراف في المنطقة المدروسة وذلك عن طريق إجراء عملية 
االنجراف والترسيب مع معايرة أو باستعمال نماذج رياضية تربط بين معدل 

  .137Csدرجة النقصان أو الزيادة في محتوى السيزيوم 
  :ميزات هذه الطريقة بالنقاط التالية إيجازويمكن 

تعطي هذه الطريقة بيانات موزعة مكانياً يمكن استعمالها في نمذجة  .1
  .GISاالنجراف وفي تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

بة األثر المتكامل للعمليات التي تؤدي إلى تعكس معدالت إعادة توزع التر .2
 ).التعرية المائية والريحية وعمليات الحرث(حركة حبيبات التربة 

الكسب المرافق للتعرية /تسمح هذه الطريقة بتقدير كمي لميزان الفقد .3
 . والتي يصعب تقديرها حقلياً (Sheet erosion)الشرائحية 

عبر عمليتي االنجراف (لتربة تعطي هذه الطريقة تقديراً لمعدل توزع ا .4
 ).سنة 40- 35(خالل فترة زمنية طويلة نسبياً ) والتعرية

يمكن أن تتراوح منطقة الدراسة من عدة أمتار مربعة إلى مساحات كبيرة  .5
 ).اتهكتار 5(

 .ث تخريب ملموس في منطقة الدراسةاال يسبب االعتيان إحد .6

ت الحقلية وخالل يمكن الحصول على نتائج عبر عدد محدود من الزيارا .7
 .فترة قصيرة نسبياً

  :أما فيما يتعلق بمعيقات هذه الطريقة، فيمكن تلخيصها بما يلي
تحاليل  إلجراءالتكلفة الناجمة عن إنشاء مختبر مجهز بتجهيزات خاصة  .1

137Cs بمطيافية أشعة غاما.  
الترسيب /إن استعمال المعايرة للحصول على تقدير لمعدالت االنجراف .2

 .يدخل شيئاً من االرتياب في النتائج 137Cs عبر قياسات
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عدم إمكانية تقدير التغيرات قصيرة األمد في معدالت انجراف التربة، كتلك  .3
 .المترافقة مع تغيير في استعماالت األراضي

اقتصار الطريقة على قياس التعرية الشرائحية بينما في الحقل يمكن أن  .4
خاديد الناجمة عن عمليات ضمن األ (Rill erosion)تحدث تعرية خندقية 

 .الحرث

إلى أنه جرى في السنوات األخيرة، توسيع هذه الطريقة، لتشمل  اإلشارةويمكن 
، كالنظائر الطبيعية  137Csنظائر مشعة أخرى كبدائل أو كمتممات للسيزيوم 

وذلك في دراسات انجراف الترب، وخاصة   7Beريليوم وللب 210Pbللرصاص 
  . 137Csبياً من توظيف السيزيوم لفترات زمنية أطول نس
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 :لعلوم والتقنيات النووية في الطب إستخدام ا: حادي عشر
منذ اكتشافها  وعالجاً لعبت النظائر المشعة دورا مميزا في المجال الطبي تشخيصاً
ات منه بعد اكتشاف يفي القرن العشرين وتزايد دورها التشخيصي منذ نهاية الستين

  .دمة في مراكز الطب النوويآلة تصوير غاما المستخ
 99m-شيومعالية في التشخيص ويتصدرها التكنتستخدم النظائر المشعة بوفرة 

من مجمل االستخدامات الطبية للنظائر المشعة يليه % 80الذي يشغل أكثر من 
خالل العقدين  أوبد. 123-واليود 67- والغاليوم 201-والثاليوم 131-اليود

وير البوزيتروني التى تعتمد على استعمال مصدرات انتشار تقنية التص األخيرين
حتى اآلن إستعمال مركب  ويبقى 11C, 13 N, 15O, 11F,..…زيترون مثل والب

وكسي غلوكوز هو األكثر شيوعاً لهذه الغاية كونه يسلك مسارات فلوريدي أ
  .استقالب الغلوكوز في الجسم البشري

  .نصفتعاني جميع مصدرات البوزيترون من قصر عمر ال
 تظهر الجداول الالحقة بعض االستخدامات لبعض النظائر المشعة األكثر استخداماً

  .في المجال الطبي
  : المستخدمة في التشخيص 99m-جدول بعض مركبات التكنيشيوم

  ةـــالدراس بــالمرك
MDP تصوير ودراسة العظام 

DTPA دراسة وظيفة الكلية 
EC دراسة وظيفة الكلية 

DMSA لكليةدراسة ا 
MIBI دراسة القلب وبعض األورام  
IDA دراسة الجهاز الصفراوي  

ECD دراسة الدماغ 
HMPO دراسة الدماغ ورسم الكرات البيضاء  
Sn-PYP دراسة أحشاء القلب ورسم الكريات الحمراء  

MAA دراسة الرئتين 
A coll دراسة الكبد 

IGg دراسة االلتهابات 
Toc دراسة األورام 
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  : نظائر المشعة في المجال التشخيصيجدول ال

  ةـالدراس طريقة االنتاج رـالنظي
معظم أعضاء ووظائف الجسم  شيوممولدات التكن 99m-شيومالتكن

  باستخدام الجنات مختلفة
  تشخيص وعالج الدرق المفاعل 131-اليود

  دراسات قلبية ترونوسيكل 201-الثاليوم
 االلتهاباتدراسة األورام و ترونوسيكل 67-الغاليوم
  تشخيص الدرق ترونوسيكل 123-اليود
  تشخيص األورام ترونوسيكل 111-نديوماإل

  ترونييتصوير بوز ترونوسيكل 18-الفلور
11C ترونييتصوير بوز ترونوسيكل  
15O  ترونييتصوير بوز ترونوسيكل  

  
  : جدول النظائر المشعة العالجية

  ةـالدراس طريقة االنتاج رـالنظي
 عالج الدرق واالنتقاالت الدرقية INa131 131-اليود

  mIBGI131   تهابات العصبيةلعالج أورام اإل −
  عالج أورام المفاصل والكبد أشكال مختلفة 90-يتريوماإل

  عالج أورام المفاصل أشكال مختلفة 153-السماريوم
  عالج أورام المفاصل أشكال مختلفة 166-الهولميوم
  عالج أورام المفاصل أشكال مختلفة 177-اللوتيثيوم
  عالج أورام المفاصل والعظم أشكال مختلفة 188-الرينيوم
  أورام العظام فوسفات 32-الفسفور

ث تستخدم شعاعية الخارجية حيفي مجال المعالجة اإل أيضاًتستعمل النظائر المشعة 
  .األشعةيريديوم لتوليد واإل 60-مصادر الكوبالت 

 إذ 103-والباالديوم 125-المشعة الحاوية على اليود" البذور" أيضاًستعمل ت
  .بغية تدميرها  األورامهذه البذور داخل " تزرع"
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في تطبيقات طبية عديدة وال سيما في  أيضاً اإلشعاعيةتدخل تقنية التحاليل المناعية 
-باليودالموسومة  األضدادتحديد الهرمونات والواسمات الورمية حيث تستعمل 

  .لهذه الغاية 125
تنمية استخدام التقنيات النووية في القطاع  إستراتيجيةوبناء عليه، ومن ضمن  

  :  الطبي، يجب التأكيد على أهمية الخطوات التالية
تركيب أجهزة تصوير بوزيتروني في المستشفيات تكون ملحقة بمسرعات  - 1

العمر واستخدامها ترون صغيرة تنتج مصدرات البوزيترون قصيرة وسيكل
 .اآلني

إجراءات ( GRPتحسين واقع الصيدلة اإلشعاعية في المستشفيات من ناحية  - 2
 .والوقاية اإلشعاعية) اإلشعاعيةالصيدلة 

يدالنية المشعة مثل مولدات العمل على اإلنتاج المحلي للمركبات الص - 3
قم الالزمة ريوم والطوايتمولدات اإل 188-مولدات الرينيوم 99m-شيومالتكن

كما يمكن أن تتكامل الدول العربية فيما بينها بحيث يتم تبادل .لتهديفها
 .المنتجات الصيدالنية اإلشعاعية وتخفيف الكلفة على المريض

رفع مستوى إنتاج المركبات الصيدالنية المشعة وفق متطلبات إجراءات  - 4
 .GMPالتصنيع الجيد 

القضايا الداعمة من تصنيع كيميائي تشجيع عمليات البحث والتطوير في  - 5
لمركبات مميزة وإنتاج أضداد وحيدة وإنتاج الببتيرات لوسمها بالنظائر 

ةالمشع. 
رفع المستوى العلمي والتقني للعناصر البشرية العاملة في هذا الميدان سواء  - 6

  .في مؤسسات اإلنتاج أم في مراكز الطب النووي
في تغذية اإلنسان والصحة لتقدير مكونات الجسم استخدام النظائر المستقرة  - 7

   .والبدانة وإنتاج الحليب ودراسة استقالب المكونات الغذائية في جسم اإلنسان
باإلضافة  إلى استخدام النظائر المشعة في الطب ال يمكن إغفال استخدام الكوبالت 

رة إلى أن مع اإلشا) السرطان(المشع والمسرعات الخطية في معالجة األورام 
االتجاه الحالي هو نحو المسرعات الخطية نظراً لكون تأثيراتها السلبية على 

  .المريض هي أقل من تأثيرات أجهزة الكوبالت المشع
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لنووية في إدارة الموارد العلوم والتقانات ا استخدام: ثاني عاشر
 :المائية 
القسم األكبر منها في األرض، في هذا الكون، بكمية من المياه ثابتة يتوزع  تتميز

. من كامل كمية المياه%  2المحيطات والبحار بحيث ال تتجاوز كمية المياه العذبة 
وتتمركز غالبية هذه المياه العذبة في جليديات القطبين الشمالي والجنوبي وخزانات 

  .مياه جوفية عميقة
وتغذية المياه  وتعتبر مياه األمطار المصدر الرئيس في تأمين المياه العذبة لإلنسان

وقد تغيرت مع العصور طرق تغذية المياه الجوفية بمياه . السطحية والجوفية
  .لتغير الظروف الهيدروجيولوجية في تلك العصور األمطار وفقاً

، عند تسربها إلى المياه الجوفية، كماً من المعلومات التي ر معهاتحمل مياه األمطا
بشكل خاص ( عدد من النظائر البيئية ىعلتحتوي كما . تميز لحظة هطول المطر

 13الكربون  اونظير 18كسجين نظير األ الديتريوم والتريتيوم،: الهيدروجين يرانظ
  .بكميات ضئيلة جداً) 14و

لدراسة المياه السطحية  أساسياً وتعتبر الدراسة النظائرية لمياه األمطار مدخالً
دراسات عديدة  وتجري حالياً .والجوفية وطرق تغذيتها وكمية وتواتر هذه التغذية

باستخدام تقانات النظائر البيئية من أجل حل عدد من المسائل المتعلقة بمصادر 
. المياه وديناميتها السيما سرعة واتجاه حركة المياه الجوفية وتقدير أعمارها

دروجيولوجيا، األكثر دقة يدرولوجيا والهيوتعتبر الدراسات النظائرية، في اله
  .ة على السواءواألقل كلف

تكونت المياه الجوفية ، مع العصور، من مياه األمطار المتسربة عبر طبقات من 
للظروف الجيولوجية  التربة والصخور لتستقر في خزانات تكبر أو تصغر وفقاً

 من النظائر البيئية ال اًوقد حملت مياه األمطار معها كم. التي كونت هذه الخزانات
  .كسجين المكونين لجزيء الماءوجين واألسيما نظائر ذرتي الهيدر

وتتركز الدراسات الهيدرولوجية النظائرية على مراقبة المحتويات النظائرية في 
الزمان والمكان مما يستدعي تقنيات خاصة في جمع العينات وتجهيزات دقيقة 

ويستخدم . تناهية الصغر من النظائر البيئيةومتطورة من أجل قياس كميات م



68 
 
 
 
 
 
 

 

) الديتريوم( 2والهيدروجين  18كسجين في تحديد نظير األ) S. M(تلة مطياف الك
في المياه الطبيعية ويعبر عن هذه التراكيب باالنحراف باأللف عن القيم العيارية 
 لمتوسط مياه المحيطات والبحار أي المصدر األساس لبخار الماء المتحول الحقاً

  .إلى أمطار
وهو نظير مشع  ،التريتيوم في المياهدراسة تركيز ضافة إلى ذلك يتم باإل

ومعلوم أن . للهيدروجين، من أجل الحصول على معلومات إضافية عن المياه
تروجين الغالف الجوي ونشأ من تفاعل األشعة الكونية مع ن التريتيوم نشأ طبيعياً

التي قام بها كل من ووية الحرارية في الغالف الجوي وصنعياَ من التفجيرات الن
كما أنه من المقدر . 1962 - 1952يتي في الفترة المتحدة واالتحاد السوف الواليات

أن كميات من التريتيوم تسربت من بعض المفاعالت النووية ولكن انتشارها لم 
  .يكن على مجمل الكرة األرضية

ذرة هيدروجين  1018بوحدة التريتيوم  أي وجود ذرة تريتيوم مقابل  يقاس التريتيوم
 1952ذكره أن مستويات التريتيوم ارتفعت من بضع وحدات قبل والجدير . عادي

لتعود وتتناقص بعد هذا  1963وحدة في بعض المناطق عام  7000إلى حوالي 
  .التاريخ

درولوجيا نذكر الكربون يومن بين أهم النظائر البيئية المشعة والمستعملة في اله
مياه الجوفية القديمة يخ عمر الالذي يستخدم في تأر) سنة 5730عمر النصف ( 14

ألف  40ويمكن العودة بالتاريخ إلى ). التي توقفت تغذيتها بمياه األمطار أو ندرت(
  .سنة تقريباً

بواسطة عداد الوميض السائل أو بواسطة  14يتم حاليا قياس التريتيوم والكربون 
 حيث أصبح باإلمكان قياس تراكيز ضئيلة جداً) AMS(مسرع مطياف كتلة 

  .وخالل فترة زمنية مقبولة نات صغيرة نسبياًعيستخدام إب
من جهة أخرى ، يعتبر تلوث المياه معضلة عالمية كبيرة تهدد حياة اإلنسان إذا لم 
تسارع البشرية إلى تطويق هذا التلوث والحد منه دون المساس بمستوى النشاطين 

، لنظائريةوتمثل التقانات ا. لحياةالزراعي والصناعي الضروريين لتطور مستوى ا
المشعة والمستقرة، وسيلة مهمة في الكشف على الملوثات وتحديد أسبابها 

 15ونظير النيتروجين  14و 13و يلعب الكشف على نظيري الكربون .ومصادرها
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في تحديد الملوثات وربطها باألنشطة اإلنسانية  مهماً دوراً 34ونظير الكبريت 
،  والصناعة، حيث ينطلق ثاني أكسيد تروجينيةالزراعة، حيث تستخدم األسمدة النك

  .الكربون فيحدث ظاهرة الدفيئة والحبس الحراري
أن استخدام هذه النظائر البيئية يؤدي إلى معرفة دقيقة بعمر المياه الجوفية ومدى 

فالخزانات التي ال تتجدد مياهها تصبح عرضة . وكمية تغذيتها بمياه األمطار
التي ال مجال ( نوويةرى تحتل التقانات الللنضوب وتتطلب إدارتها دراسات أخ

فيها السيما عند دراسة حجم الخزان المائي وطبيعة  مهماً حيزاً) لذكرها اآلن
  .الصخور المحيطة بهذا الخزان ومدى تسرب المياه عبرها

ويمكن رفد هذه الدراسات النظائرية البيئية بواسطة دراسات تستخدم فيها نظائر 
. ى حقنها في المياه واقتفاء أثرها عبر المجاري المائيةمشعة صنعية إذ يعمد إل

. ويحرص الباحثون على عدم استخدام هذه التقانات إال عند الضرورة القصوى
المشع من أهم النظائر الصنعية المستخدمة بسبب قصر  82ويعتبر نظير البروم 

نه مما ما الصادرة عاوارتفاع طاقة أشعة غ) ساعة تقريباً 36(عمر النصف لديه 
  . يسهل اقتفاء أثره في المجاري المائية

تستخدم نتائج الدراسات النظائرية والدراسات الهيدروجيولوجية التقليدية في نماذج 
رياضية معقدة من أجل تقديم صورة شبه واقعية للخزان المائي وديناميته وتغيراته 

  .  السابقة والمحتملة
، نات فاعلية في دراسة المصادر المائيةتعتبر التقانات النظائرية من أكثر التقا

كونها ال تتأثر بالشروط  ،في المناطق الجافة ونصف الجافة والصحراوية خاصة
من عام إلى آخر وارتفاع  وتفاوتهاالحدية القصوى من الجفاف وقلة األمطار 

البخر المباشر وعبر النطاق غير المشبع وتغير شروط الرشح والتغذية المباشرة 
تقدم التقانات النظائرية المشعة تقييماً كمياً لزمن اإلقامة في  كما. السطحيةللحوامل 

وهذا . النظم المائية وتأريخ الحوامل المائية العميقة ونظام حركتها وتقدير حجمها
ما يجعل بناء المعامل والمختبرات المتخصصة في دراسة النظائر البيئية خطوة 

الثروة المائية العذبة والنظيفة وإدارة مهمة من أجل الحفاظ على  ستراتيجيةإ
  .مواردها
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 :وم والتقانات النووية في الصناعة العل استخدام: ثالث عشر
اقتحمت النظائر المشعة والتقنيات النووية مجال الصناعة بشكل واسع حيث 

وال بد للصناعات العربية أن تحذو مثيالتها في العالم من . تستخدم لغايات مختلفة
. جودة المنتج والحفاظ على قيمته التقنية واالقتصادية بأسعار تزاحميةأجل ضمان 

  :ومن أهم التطبيقات
للكشف على  غاماحيث تستعمل آالت تصوير  NDTاإلختبارات الالإتالفية  -  1

يستخدم لهذه الغاية  .العيوب والفجوات في اللحامات والهياكل المعدنية
تقنيات  وتستعمل أيضاً 60-أو الكوبالت 192- يريديوممصادر من اإل

 التيتروني لكشف العيوب والخلل ضمن المعادن الثقيلة والخفيفة التصوير الن
 . أو األشعة السينية غاماال تخترقها أشعة 

تقنيات القفاءات المشعة في كثير من التطبيقات الصناعية مثل دراسة  استخدام - 2
ت الكيميائية ودراسة تجانس عمليات الخلط في الخلطات الصناعية والمفاعال

 .التسرب واالنسداد في األنابيب
قياس مستويات السوائل في الخزانات الصناعية حيث تستخدم مصادر أشعة  - 3

دل زيادة شدة قياس ت. على طرفي الخزان اإلشعاعيةالمقابلة للكواشف  غاما
 .على انحسار السائل عن المستوى والعكس بالعكس األشعة

نافذ عبر ال اإلشعاعفائح المعدنية حيث يدل تباين شدة قياس سماكة الص - 4
 .الصفيحة على تباين السماكة

حيث تستعمل الكهرباء الساكنة في صناعة المساحيق القابلة لالنفجار  إزالة - 5
 .إلزالة الكهرباء الساكنة) لكتروناتاإل(أشعة بيتا 

لغازات المنبعثة من المؤينة لمعالجة ا األشعةتستعمل : معالجة غازات العادم -  6
مركبات منحلة في  إلىتروجين والكبريت حيث تحول كاسيد النالعوادم مثل أ

 .إلى أسمدة وتخليص البيئة منها الماء تحول الحقاً
تستخدم األشعة المؤينة الناتجة عن المصادر المشعة : معالجة المواد باإلشعاع - 7

ففي . ين خواصهاالمسرعات في معالجة السطوح والبوليمرات وتحس أو
مجال البوليمرات تجرى عملية التصليب والتطعيم بحيث تحسن مواصفات 

جري معالجة الكابالت الكهربائية وت .البوليمر وتزيد مقاومته لالهتراء
ادة تحملها للحرارة ـلكترونات المسرعة، بهدف زيما أو اإلاأشعة غ بواسطة
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كما تستعمل أيضا . اتوالطائرات وبقية المركبال سيما في السيارات 
 .المسرعات األيونية في تحليل مكونات السطوح وتحديد خواصها

باإلضافة إلى استعمال المفاعالت النووية في : توليد الكهرباء والبطاريات - 8
توليد الطاقة الكهربائية، تستعمل المواد المشعة أيضاً في توليد الطاقة بآليات 

يق التسخين الحراري عن طريق إما توليد كهرباء عن طر: مختلفة
شباه أو تجميع األيونات المتشكلة في أ المزدوجات الكهروحرارية

تولد  أنمنه كلغ   2.7تحوي  238-يمكن لبطارية بلوتونيوم. الموصالت
أيضا تستعمل بعض النظائر المشعة في البطاريات . كهرباءواط   276حوالي

 400x400x50µmبأبعاد  63-الميكروية إذ يمكن تصنيع بطارية من النيكل
  .mw 0.2وتعطي طاقة بحدود 

تستخدم العديد من : التقنيات النووية في استخراج واستكشاف البترول - 9
المصادر المشعة في مجال استخراج واستكشاف البترول والسيما في دراسة 
الطبقات الجيولوجية في آبار النفط حيث تعكس األشعة المتشتتة نوعية هذه 

  .ومحتواهاالطبقات 
الغشاء األمينوسي (استخدام األشعة المؤينة في معالجة النسج البشرية  - 10

بهدف تعقيمها وزيادة مالءمتها الحيوية، وإنشاء بنك للنسج ...) والعظام
  .البشرية

استخدام األشعة المؤينة في معالجة النفايات البوليمرية بهدف إعادة  - 11
  .استخدامها أو التخلّص منها

استخدام األشعة المؤينة في تصنيع الهيدروجيل وتطبيقاته في الزراعة  -  12
  ).من خالل إنتاج الضماد الطبي الرطب(والصحة 

استخدام التقانة النووية في معالجة مياه ومخلفات الصرف الصحي  - 13
والصناعي باألشعة المؤينة إلعادة استخدامها اآلمن في الزراعة، أو طرحها 

 .في البيئة بشكل آمن
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   : توليد الكهرباء بالطاقة النووية: رابع عشر
 :آفاق استخدام الطاقة النووية -1

بعض العناصر بعيد  نوىستخدمت التقنية النووية الطاقة المنطلقة من إنشطار لقد ا
في أربعينيات القرن الماضي في األغراض العسكرية أثناء الحرب  اكتشافها

نتبه العالم إلى الحرب ا انتهاءفي بداية الخمسينيات وبعد ولكن .  العالمية الثانية
وليد الطاقة الكهربائية حيث اإلستخدام السلمي لإلنشطار النووي و بالتحديد في ت

ت مفاعالت القوى ألغراض توليد الكهرباء فكانت أول محطة نووية لتوليد أنشأ
في محطة كالدرهول ثم تلتها بريطانيا  1954الكهرباء في أوبننسك في روسيا سنة 

ثم  1957وبعد ذلك كان مفاعل شبنجبورت لتوليد الكهرباء في نهاية  1956سنة 
استمرت هذه الدول ولحقت بها أخرى في تطوير المفاعالت النووية في توليد 

أصبح العالم ينتج من الكهرباء من  اآلنو. بصورة متزايدة استخدامهاباء والكهر
ع وع الطاقة الكهربائية المتحصل عليها من جميالطاقة النووية بما يعادل مجم

الطاقة النووية اآلن تولد أكثر من سدس و. 1960المصادر مجتمعة في سنة 
 بلداً 17هناك حوالي و. اًلدب 31مفاعل قوى في  439الكهرباء في العالم بواسطة 

ن لعله م، ور من ربع حاجتها من الكهرباءتعتمد على الطاقة النووية في توليد أكث
طاقة الكهربائية من إحتياجاتها من ال% 77المفيد اإلشارة إلى أن فرنسا تولد 

والطاقة النووية كمصدر للكهرباء تعتبر األسرع نمواً بين مصادر . بالطاقة النووية
مفاعل قوى تحت اإلنشاء  35الطاقة الرئيسية األخرى حيث يوجد هناك حوالي 

ومن خالل . أمانها يوماً بعد يومفاءتها ووتزداد ك  مفاعالً آخر 99ومخطط إلنشاء 
النقاش المحتدم بين مؤيدي توليد الكهرباء من الطاقة النووية ومعارضيها الذين 

الكهرباء النووية  اقتصادياتالنووية و يتحفظون على قضايا خاصة بإدارة النفايات
ووية تها المحتملة باألسلحة النعالقبالمقارنة مع غيرها من المصادر وأمانها و
المؤيدين نتيجة موقف الجمهور منها أصبحت الكفة تميل بشكل واضح لصالح و

القول أن  استطاعتناوفي . الحلول المبتكرة لجل هذه التساؤالتللجهود الجبارة و
  .الطاقة النووية هي المصدر المستقبلي األكثر ضماناً

ص المتزايد في النقة المياه في المنطقة العربية و شحومع تزايد الحاجة للكهرباء و
الغاز يصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد إحتياطيات النفط و
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اإلعداد جب الوقوف عنده وإزالة ملوحة مياه البحر خياراً إستراتيجياُ يالكهرباء و
 .له على المدى البعيد والمتوسط

 اقتصاديوبنمو إن تنامي الحاجة للطاقة السيما في دول تتمتع بخزان بشري كبير 
كبير كالصين والهند مثالً، يتطلب التفتيش عن مصادر مختلفة للطاقة لمواجهة 
الحاجة المتزايدة ولعدم االعتماد على مصدر واحد قد يتأثر مستقبالً بعوامل داخلية 

ولقد وعت الصين والهند هذا الواقع . ية، اقتصادية أو سياسية أو أمنيةأو خارج
إنشاء أربع  2002ى الطاقة النووية حيث تم في العام واتجهت فيما اتجهت إل

كما أن الهند ) من أصل ستة على صعيد العالم كله(محطات نووية في الصين 
  . بدأت ببناء ست محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء

ومن الجدير ذكره أن الحديث عن توليد الكهرباء قد يصدق أيضاً، في عدد من 
ي الدول العربية، في موضوع إزالة ملوحة مياه البحر حيث دول العالم وال سيما ف

تستخدم الطاقة الحرارية في تبخير كميات كبيرة من مياه البحر، وتقطيرها الحقاً 
  .تشغيل توربينات  لتوليد الكهرباءعوضاً عن استعمال البخار في 

لقد شكلت الطاقة النووية موضوع تجاذب في الدول األوروبية من مجموعات 
شطة في حقل البيئة أو في السياسة بشعارات بيئية مما ألزم بعض الحكومات، نا

كألمانيا مثالً، لإلعالن عن التخلي عن الخيار النووي في توليد الكهرباء ولكن 
السنوات القليلة الماضية أعادت االهتمام بالطاقة النووية من الباب العريض السيما 

  .وبية وآسيوية أخرى في أمريكا ، إنجلترا وفرنسا ودول أور
  :خيارات تأمين مصادر الطاقـة  -  2

ـ وإذا اعتبرنا أنه  2050سوف يتضاعف استخدام الطاقة في العالم بحلول عام 
من الممكن إدخال تحسينات جوهرية في استخدامات الوقود األحفوري باإلضافة 
إلى تحول مستمر من الفحم إلى الغاز الطبيعي فسيبقى من الضروري جعل 

من إجمالي الطاقة % 30مساهمة الوقود األحفوري في إنتاج الطاقة ال تزيد عن 
حتى يصبح من الممكن بلوغ ما هو مطلوب من الحد من انبعاثات  2050في العام 

  .الغازات التي تسبب ظاهرة اإلنحباس الحراري
خذو القرار الستعراض كل المقاربات لذلك يصبح من الضروري أن يعمد متّ

إلنتاج الطاقة من أجل التأكد من أن الطلب العالمي والمتزايد على الطاقة الممكنة 
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تم تلبيته رغم ما تفرضه االتفاقات الدولية من تقييدات على انبعاث الغازات ست
ويرى بعض الدارسين أن هناك أربعة خيارات . المسببة لإلنحباس الحراري

  :أساسية لبلوغ هذا الحدث 
ارمة للطلب على الطاقة بحيث يتم تقليصه أو على وضع معايير واضحة وص  -أ 

  .األقل إبقاؤه على المستوى ذاته
أو إزالة ملوحة مياه /اللجوء إلى استخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء  و -ب 

 .البحر
تطوير استخدام الطاقات المتجددة ال سيما في المنازل والزراعة وبعض  -ج 

كبيراً من الطاقة، وإضاءة الشوارع واألماكن  الصناعات، التي ال تتطلب كماً
  .العامة

 .فصل غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام الوقود األحفوري  -د 
وبالرغم من ظهور هذه الخيارات كأنها مستقلة عن بعضها أو متعارضة أحياناً فإن 

ف إليه العالم المطلوب مستقبالً هو االستعانة بها كلها من أجل الوصول إلى ما يهد
  .اليوم من تأمين لمصادر الطاقة دون المس بكوكب األرض 

إن صنع القرار في مجال الطاقة هو أمر معقد بسبب وجود عوامل عديدة تتراوح 
بين المصادر المتاحة للطاقة، سياسات ومصالح الدول والشركات، الكوارث 

اإلشارة إلى ظاهرة ويمكن . إلخ...الطبيعية واالضطرابات السياسية أو األمنية
تضاعف سعر النفط ثالث مرات خالل عام واحد للداللة على عدم التمكن من 

ولكن . استقراء كل التطورات المقبلة على صعيد إنتاج الطاقة أو الطلب عليها
ورغم ذلك يبقى من الضروري وضع آلية واضحة لمصادر الطاقة في العام 

  .ي ذلك الوقتت التي ستكون متاحة فوفقاً للخيارا 2050
إن اتخاذ قرار باعتماد خيار محدد إلنتاج الطاقة لن يصبح متاحاً، من حيث 

كبناء (االستثمار، قبل مضي بعض الوقت الذي قد يصل إلى عدد من السنوات 
وهذا ما سيتعارض مع رغبة المستثمرين بالمردود ). مفاعالت القدرة النووية

يؤكد أن المقياس الزمني هو مسألة مما . السريع وعدم المخاطرة االقتصادية
جوهرية وخاصة في ميدان الطاقة النووية وذلك بسبب كون العمر المتوسطي 

سنة، مما سيؤدي إلى اعتبار أن أكبر من نصف القدرة  40لمفاعالت القدرة هو 
  .2020الحالية سيختفي بحلول العام النووية 
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ل فإنها لن تعطي في العام وإذا ما اعتبرنا أن جميع المشاريع الحالية ستستكم
  .القدرة النووية المستغلة حالياً من% 20أكثر من  2030

إن تعويض هذا النقص في القدرة النووية اإلجمالية لن يعوض كله بالطاقة النووية 
بل بتطوير استغالل الطاقات المتجددة وبتطوير أساليب استخدام الوقود األحفوري 

باإلضافة ) ت المسببة لظاهرة االنحباس الحراريمع تطمينات بشأن انبعاث الغازا(
  .إجراءات لتخفيض الطلب على الطاقةإلى اتخاذ 

في كل هذه الوقائع، إن المقاربة المعقولة الوحيدة هي المحافظة قدر اإلمكان على 
أكبر عدد من الخيارات المفتوحة، وأمام عدم التأكد من المستقبل يصبح من 

خططاً متنوعة تأخذ بعين االعتبار كل الخيارات الضروري أن يضع العالم له 
المتاحة وتطوير التقنيات في كل ميادين إنتاج الطاقة بحيث ال تضيع الفرص وال 

  .تهدر المصادر بشكل غير مدروس 
وبناء على ذلك يبدو من الصعوبة الوقوف ضد المقترح الذي يبقي خيار بناء عدد 

وهذا ما اعتمدته الصين للسنوات العشر . اًأكبر من المحطات النووية خياراً مفتوح
مفاعالً  80القادمة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة فيها حيث ستبني أكثر من 

  .فقط من حاجتها المتنامية للطاقة % 4من أجل تأمين 
  : خيار الطاقة النووية -3

: مهمين إن اعتماد خيار الطاقة النووية في المستقبل سيعتمد أساساً على عاملين 
  .البيئة داخل الدولة والبيئة خارجها 

  :وتتضمن عناصر عديدة نورد بعضها البيئة داخل الدولة أ ـ
  )نفط، فحم ، غاز طبيعي، طاقات متجددة(ـ توفر المصادر األخرى للطاقة 

 ـ الوعي البيئي
 )قطاع خاصدولة، (ـ الجهة المستثمرة 

  وية في ميدان المفاعالت النوويةـ المستوى التقني ومدى امتالك التقنيات النو
  .والذي يختلف من دولة إلى أخرى ـ موقف الرأي العام من الطاقة النووية

إن درجة القبول لدى الجمهور تحدد مدى قيام متخذي القرار باعتماد الخيار 
  .ي كمصدر، ضمن مصادر أخرى، للطاقةالنوو
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مر مهماً في ظل وجود ويعتبر هذا األ: ر المهارات في الميدان النووي ـ توفّ
إن الوصول بالمهارات الوطنية . قرار باعتماد الخيار النووي أو في غيابه

.  في أي ميدان، السيما ميدان الطاقة النووية، يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين
ورغم توفر هذه المهارات في الدول الكبرى فإنها بدأت تقلق أمام تناقص 

بالتعاون مع (اريع دولية ووطنية عدد الصفوف في الجامعات، ووضعت مش
وهذا ما يستدعي أن . للحفاظ على المعرفة) الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قول من المهارات تتحول الدول األخرى بمجهودات إضافية لتوفير حد مع
  .النووية السلمية

إن وجود مهارات نووية يؤمن اندفاعاً في مجاالت : ـ البحث والتطوير 
ير الستغالل أمثل للطاقة النووية كمصدر من المصادر البحث والتطو
 .المستقبلية للطاقة
  : وتتضمن عناصر إضافية نورد بعضها  ب ـ البيئة الخارجية

لكافي والنشاط ـ مدى نمو الطلب على الطاقة في العالم والذي يرتبط بالنمو ا
 .االقتصادي العالمي

 .ةطويلة األجل ألنظمة إنتاج الطاقـ وضع مقاربات 
على ضوء حجم االحتياطيات العالمية  يـ مدى توافر الوقود األحفور

 .أسعارها وتطور
التوتر الدولي واألحداث  ـ استمرارية إمداد الوقود األحفوري على ضوء

 .األمنية
ـ التأثيرات البيئية للوقود األحفوري على ضوء المخطط له في الوقت 

ل التغير المناخي الحالي بواسطة هيئة العمل بين الحكومات حو
(IPCC). 

 .دودها االقتصاديـ مدى سرعة تطور تقانات الطاقة المتجددة ومر
ـ مدى اتساع نطاق عملية فصل غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن 

 .استخدام الوقود األحفوري
جداً في ميدان الطاقات  ـ تطور تقانات تخزين الكهرباء وهو أمر مهم

 .المتجددة
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ـ العوامل االقتصادية ال سيما في الدول األقل نمواً والتي تفتقر إلى رساميل 
ت وهذا ما يستدعي تطوير مفاعال. قابلة للتوظيف على فترة زمنية طويلة

 .بتكلفة تقل عن التكلفة الحالية
توفر الوقود النووي الذي يعتمد على ما هو متوفر من اليورانيوم أو ما ـ 

ات ومن سفات جديدة أو عبر استخالصه من الفشافن توفيره عبر اكتيمك
 .مياه البحر بتقنيات جديدة
سيما على ضوء تناقص المساحات المعدة  ة الـ إدارة النفايات المشع

 للتخزين وعلى ضوء الكلفة العالية إليجاد أماكن تدفن فيها هذه النفايات
 .أو تخزن على سطح األرض) عميقاً(

ل مثير لإلعجاب رغم الحوادث القليلة ووي وهو ذو سجـ األمان الن
ولكن توسعاً أكبر في القدرة النووية قد يزيد . والمأساوية التي حصلت

إضافياً  احتماالت حصول بعض الحوادث العارضة مما يستدعي جهداً
 .لمنع حصول هذه الحوادث

إن المخاوف الدولية من انتشار السالح النووي تساهم : ـ إنتشار األسلحة 
من إعتماد الخيار النووي في بعض ) أو السماح لها(التمكن  في عدم

اعالت والمواد النووية الدول ال سيما تلك التي يتوجب عليها شراء المف
  .من الخارج

ـ إن حجم التحديات المصاحبة لمسألة مصادر الطاقة وتأثيرها على البيئة 
ويبقى  .والصحة العامة ستبقى في العقود القادمة كبيرة ومثيرة للجدل

على الدول التي تملك قدرات نووية مميزة أن تساهم في تطوير مفاعالت 
أكثر أماناً، أقل كلفة وأكثر جذباً لإلستثمار التجاري ال سيما في القطاع 

ة طويلة قبل الخاص الذي يتردد طويالً في تجميد استثمارات كبيرة لفتر
 .الشروع بحصد األرباح

اقة النووية شيئاً فشيئاُ محل باقي المصادر وخاصة فيه أن إحالل الط شك ومما ال
الفحم  سيخفض بشكل جوهري انبعاث الغازات الدفيئة والحمضية والعناصر 

ولكن الصرف على تقنية التحكم في الملوثات البيئية في . الجسيمية الملوثة للبيئة
  .حفوري قد يكون خياراً آخر أيضاًمحطات الوقود األ
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 : لتوليد الطاقةالمحطات النووية  -4
المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية تشتغل بشكل أساسي بنفس طريقة 
المحطات المشتغلة بالوقود األحفوري ولكن بفارق وحيد هو مصدر الحرارة حيث 
أن عملية إنتاج الحرارة في المحطات النووية تكون عن طريق إنشطار ذرة 

طاقة   ترونات وتنطلق من هذه العمليةانيوم إلى ذرتين أخف  بواسطة الناليور
ترونات الخارجة من هذا التفاعل كي تقوم الن تم تهدئةت. تروناتحرارية هائلة ون

يسمى بالتفاعل  بشطر ذرة يورانيوم أخرى وهكذا تتكرر العملية وهذا ما
الوعاء الذي يحوي ويتحكم في التفاعل   المفاعل النووي هو ذلكو .المتسلسل
  .المتسلسل

إلى بخار يتحول وم الحرارة التي تنطلق من قلب المفاعل بغلي الماء الذي تقو
التي  تولد الكهرباء بدورانها المنتظم كما في محطات ) التوربين(يندفع نحو العنفة 
و مفاعالت أ(وع من المفاعالت مفاعالت القوى ويسمى هذا الن. الوقود األحفوري

  .ترونات بدل الطاقة الحراريةالن حين أن مفاعالت األبحاث توظففي ) القدرة
  : هناك عدة مكونات شائعة في معظم أنواع المفاعالت وهي

وهو عبارة عن كريات من ثاني أكسيد اليورانيوم  مصففة داخل أنابيب : الوقود •
لتكون قضبان الوقود وهذه  القضبان مرتبة  في مجاميع وقود داخل قلب 

 .المفاعل
ترونات المنطلقة من اإلنشطار من أجل طئ النوهو المادة التي تب: مهدئال •

 .المزيد من اإلنشطار وقد يكون المهدئ ماء خفيفاً أو ثقيالً أو غرافيت
، ترونات مثل الكادميومممتصة للن وتتكون من عناصر: قضبان التحكّم •

الهافنيوم أو البورون وتغمر أو تسحب من قلب المفاعل من أجل التحكم في 
 .فهمعدل التفاعل أو وق

وهو سائل أو غاز يدور خالل قلب المفاعل من أجل تبريده و نقل : المبرد •
 .الحرارة منه

عبارة عن وعاء حديدي صلب يحتوي قلب : وعاء الضغط أو أنابيب الضغط  •
المفاعل والمهدئ أو سلسلة من األنابيب تحمل الوقود وتقوم بتوصيل المبرد 

 .من خالل المهدئ
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من نظام التبريد حيث يتم استعمال الحرارة الخارجة وهو جزء : مولد البخار •
الالزمة ) التوربينات(من قلب المفاعل في صنع البخار الالزم إلدارة العنفات 

 .لتوليد الكهرباء
وهو البناء الذي يحتوي مكونات المفاعل ويحميه من :  وعاء اإلحتواء •

من أي حادث رات اإلشعاع والمؤثرات الخارجية ويحمي الذين خارجه من تأثي
متر واحد ومصنوع من الخرسانة والحديد  ةكا، وهو في الغالب بسمقد يطرأ
بقدرة عالية نسبة ) مفاعالت القدرة(مفاعالت توليد الكهرباء تتميز .الصلب

 .طلمفاعالت البحوث قد تالمس األلفي ميغاوا

 : نتتنوع المفاعالت العاملة حالياً في العالم  ما بي:  أنواع مفاعالت القوى
إذ تصل  وهى األكثر شيوعاً (PWRs)مفاعالت الماء الخفيف المضغوط  •

يستخدم هذا . من مجموع المفاعالت العاملة عالمياً% 80حوالي  إلىنسبتها 
وهى % 5إلى % 3ن المفاعالت وقود اليورانيوم بنسبة إثراء  ما بين النوع م

  .بالماء الخفيف ةمبردة ومهدأ
وتستخدم نفس النوع من الوقود  (BWRs)وط مفاعالت الماء المغلي المضغ •

  . (PWRs)المستخدم في مفاعالت 
والمعروفة باسم مفاعالت الكاندو  (PHWRs) المضغوط مفاعالت الماء الثقيل •

(CANDU)  وهي تستخدم اليورانيوم الطبيعي كوقود والماء الثقيل في التبريد
  .والتهدئة

  :ـووي ن الوقود النـتأمي -5
ير من الدول العربية عن عزمها على استخدام الطاقة النووية إن إعالن عدد كب

لتوليد الكهرباء، يطرح موضوع ضمان تزويد المفاعالت المنوي بناؤها بالوقود 
وهذا ما يحتم ضرورة مناقشة  .اقتصاديةالنووي دون ضغوط سياسية أو 

 المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي على مستوى كل دولة عربية وعلى
المستوى العربي واقتراح آلية عربية تساهم في تأمين الوقود النووي للدول العربية 

  .على المدى الطويل
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وإن كانت ما زالت ) مبادرة 16حوالي (هناك عدد كبير من المبادرات الدولية 
لوضعها بشكلها  دولياً تصاغ بنصوص غير مكتملة الوضوح وتتطلب نقاشاً

على المستوى الدولي هي المبادرة  مبادرات نقاشاًولكن أكثر هذه ال. النهائي
  :الروسية والمبادرة األميركية اللتين نعرض فيما يلي أهم ما ورد فيهما 

  : المبادرة الروسية -1-أ 

االتحاد الروسي خالل المؤتمر الخمسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية  أعلن
ف إلى ضمان توفير عن تأسيس مركز في روسيا يهد) 2006سبتمبر /أيلول(

السوق  ولنظام  لمبادئ الوقود لدول العالم على أساس غير تمييزي بشفافية ووفقاً
وتشير المبادرة إلى عدم السماح بانتشار . ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  .التكنولوجيا الحساسة والمعلومات السرية

عام  أرمينياجمهورية و 2007انضمت جمهورية كازاخستان إلى هذا المركز عام 
من % 51على أن تمتلك روسيا  وقد اتفقت الدول الثالث في هذا المركز.  2008

لباقي % 29على أن تخصص نسبة % 10رمينيا المركز وكل من كازاخستان وأ
  .الدول الراغبة في عضويته 

من  طناً 120حوالي ( ويهدف المركز إلى تكوين مخزون احتياطي من اليورانيوم 
بشكل غاز %) 4.95و% 2.00انيوم منخفض اإلثراء بدرجة تتراوح بين اليور

  .يد اليورانيومسادس فلور
  GNEP: مبادرة الواليات المتحدة األميركية -2- أ

، )2007سبتمبر/أيلول(على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مبادرة تحت  عالن مبادئإثره إنظمت الواليات المتحدة األميركية اجتماعا تم على 

  إسم 
Global Nuclear Energy Partnership; GNEP 

  :تهدف المبادرة إلى تحقيق األهداف التالية
لتلبية الطلب المتصاعد على ) لتوليد الكهرباء(تنمية استخدام القدرة النووية  -

الطاقة بشكل مستدام وبطريقة تحافظ على  درجة عالية من األمان في تشغيل 
  .توليد الكهرباء بالطاقة النووية وفي إدارة النفايات النووية محطات
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التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير نظام ضمانات قادر على  -
  مراقبة المواد والمنشآت النووية لضمان استخدام سلمي ألنظمة الطاقة الذرية

النووي بشكل موثوق به   بناء إطار دولي لتزويد السوق العالمية بخدمات الوقود -
النووية وبأسعار منافسة مما يساهم في خلق خيارات لتوليد الكهرباء بالطاقة 

  ).أسلحة نووية إنتاج(النووي دون أية  مخاطر باإلنتشار 
تطوير وتجربة ونشر مفاعالت  سريعة متقدمة تستخدم عناصر ما بعد  -

  .  بعد معالجتهم المستخرجة من الوقود النووي المستنفد واليوراني
في ) الكهرباء(تطوير مفاعالت قوى، ذات تقنية متقدمة، وتتناسب مع شبكات  -

  .نووية أسلحةالدول والمناطق النامية وتكون غير قابلة لإلستخدام لتطوير 
تطوير وتجربة تقنيات متطورة لمعالجة الوقود المستنفد ونشرها في المنشآت  -

يوم النقي، وذلك بخطة طويلة األمد تهدف  إلى التي ال تفصل البلوتون) النووية(
. إلغاء مخزونات البلوتونيوم المدنية إمكانيةالكف عن فصل البلوتونيوم وإلى 

حجم النفايات وتخزينها  إنقاصإن مثل هذه التقنيات، عند توفرها، ستساهم في 
  .بشكل أسهل بطريقة أمينة وآمنة ومقاومة لإلنتشار النووي

فضل المقاربات المتوفرة لدورة الوقود النووي من أجل استخدام االستفادة من أ -
  .مسؤول وفعال للطاقة وللموارد الطبيعية

  الموقف العربي من المبادرات الدولية - ب 

ن المحرك األساسي لكل المبادرات هو عدم نشر تقنيات تخصيب اليورانيوم في إ
باستخدام المفاعالت  دول العالم مقابل وعود ومبادرات بتزويد الدول الراغبة

ولكن . النووية ألغراض سلمية، بالوقود النووي دون حواجز سياسية أو تقنية
اآلن تقصر عن طمأنة الدول النامية بشكل نهائي  حتّىالمبادرات الدولية المقدمة 

مما يجعل العديد من هذه الدول مترددة في قبول بعض خلفيات المبادرات وذلك 
من ضمان حق الدول الموقعة على  نتشاراإلقية منع على ضوء ما ورد في اتفا

. هذه االتفاقية في االستخدام السلمي للطاقة النووية دون أية عقبات سياسية أو تقنية
لذلك نرى أن على الدول العربية التمسك بالحقوق التي  نصت عليها اتفاقية منع 
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أية مبادرة دولية لتأمين االنتشار السيما المادة الرابعة منها، وذلك عند تعاملها مع 
  .الوقود النووي

والتي من الممكن أن تتزود بها  باستعراض مختلف أنواع المفاعالت المتاحة عالمياً
الدول العربية  مستندة إلى ما تقدمه المبادرات الدولية من إمكانية التزود بالوقود 

لف أنواع نقترح ضرورة االستمرار باالنفتاح على مخت. النووي تحت شروط معينة
المفاعالت ومختلف المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي إال أنه من الضروري 
مناقشة إيجابية المفاعالت التي تستخدم اليورانيوم الطبيعي على ضوء توفر 

كما ينبغي ). وفي دول عربية أخرى على األرجح( اليورانيوم الطبيعي في األردن 
عربية لديها اليورانيوم الطبيعي في أي دولة مناقشة بناء منشأة لصناعة وقود 

ويمكن أن تبنى هذه المنشأة بالتعاون مع دولة أجنبية تورد . مخزون من اليورانيوم
إن هذا االقتراح ال يعتبر متناقضاً . وقودها إنتاجهذا النوع من المفاعالت وتقنية 

اتها من الوقود مع جهود الدول العربية لتطوير المبادرات الدولية لتأمين احتياج
  . النووي

ومهما كانت توجهات الدول العربية مجتمعة أو منفردة سيكون من المهم ان 
الوسائل الكفيلة  إيجادتتعاون الدول العربية الراغبة باستخدام المفاعالت من أجل 

بتامين الوقود النووي سواء كان من اليورانيوم الطبيعي أو من اليورانيوم 
  .المخصب

سفات الذي يحوي عربية تملك مخزونات كبيرة من الفمن الدول ال كما أن عدداً
االزدياد المرتقب لسعر اليورانيوم في السنوات  إن. نسبة صغيرة من اليورانيوم

سفات ذا سعر مناسب يبرر استخراجه يجعل اليورانيوم المستخرج من الفالمقبلة س
  .وتوفيره للسوق العربية صناعياً

من  ول العربية إلى إيجاد آلية تمكنهاات نقترح أن تعمد الدنطالقا من هذه المعطيإ
  .الحصول على الوقود النووي دون أية حواجز سياسية أو جغرافية

  : مقومات الشروع في بناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية -  6

اعتماد المفاهيم الدولية المعروفة لبدء البرنامج النووي لتوليد الكهرباء من حيث  •
إعداد البنى األساسية ذات الصلة مثل وضع التشريعات النووية وإعداد الهياكل 
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التنفيذية وإنشاء األجهزة الرقابية المستقلة ودراسة الجدوى االقتصادية 
ويمكن االستفادة في هذا . ودراسات الموقع وتامين الموارد البشرية الالزمة
لطاقة الذرية من أجل تأمين الصدد من الوثيقة التي وضعتها الوكالة الدولية ل

 .مقومات المشروع النووي لتوليد الكهرباء

السعي نحو تعظيم المشاركة المحلية في كافة مراحل اإلعداد والتنفيذ  •
وسيساهم هذا األمر في رفع . لطاقة النوويةلمشروعات توليد الكهرباء با

ها وتأمين ن والعلميين الذين سيقومون بتشغيل المنشأة وصيانتمستوى المهندسي
 .أعلى درجان األمان

االنفتاح على التقنيات الموجودة لمختلف أنواع مفاعالت القوى النووية العاملة  •
في األسواق العالمية وكذلك األنواع المتقدمة الختيار المفاعل المناسب من 

عدم اإلقدام بوينصح في هذا المجال . حيث كفاءة التشغيل ومستويات األمان
 .في دول أخرى اختبارهعل لم يتم على التزود بمفا

مين الوقود الالزم للمحطة النووية على مدى عمرها التشغيلي أن تسعى الدولة لتأ
سواء عن طريق التعاقد مع الشركة المصنعة للمفاعل أو عن المبادرات الدولية أو 

 .عليها فاقاإلتعن طريق مبادرة عربية يتم 

ي لنوع المفاعل المستخدم في توليد مين قيام صناعة الوقود النووالسعي لتأ  •
الكهرباء مع ضمان الحصول على مكونات حزم أو مجمعات الوقود من 

 .اليورانيوم المخصب أو الطبيعي وكذلك المواد المغلفة وغيرها

 .السعي لتأمين أقصى قدر من المشاركة الوطنية في عملية تصنيع الوقود •

للمفاعل وتقدير درجة األمان فيه  تنمية القدرات الوطنية التي ستقوم بالترخيص •
من حيث التصميم ومن حيث اختيار الموقع وإمكانات تشغيله من قبل المؤسسة 

إن قيام هذه القدرات بالشكل الكافي في . التي ستقوم باستغالله لتوليد الكهرباء
لذلك يمكن وضع . كل دولة سيزيد من العبء البشري والمالي عليها

ن جهاز فني وتقني عالي المستوى يقوم بالعمل التقني عربية لتأمي إستراتيجية
لصالح أي هيئة رقابية في أي دولة عربية على أن تقوم الهيئة الرقابية الوطنية 

وسيؤدي هذا العمل العربي المشترك إلى زيادة  .بإصدار التراخيص الالزمة
كفاءة الجهات المصدرة للتراخيص وإلى تخفيف العبء المالي والبشري عن 
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يكون . اهل الدولة وكاهل المواطن الذي سيدفع قيمة الكهرباء التي سيستهلكهاك
هذا الجهاز جزءاً من الهيئة العربية للطاقة الذرية ويكون مركزه في إحدى 

 .الدول العربية

العديد من دول العالم توجهات نحو بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء،  إعالنبعد 
قة الذرية وثيقة حول مستلزمات بناء مثل هذه وضعت الوكالة الدولية للطا

  :وقد جعلت لذلك ثالثة معالم هي. المحطات
 .الجهوزية لإللتزام الواضح بالبرنامج النووي -1
 .الجهوزية لطرح العطاءات -2
 .الجهوزية للتركيب والتشغيل -3

كما وضعت لكل معلم مجموعة من تسعة عشر عنصراً تبدأ بتوضيح الموقف 
) أو البناء( علق بالبرنامج النووي وتنتهي بعنصر الشراءالوطني من قضايا تت

يوجز المعالم الثالث والعناصر التسعة عشر لكل معلم  4المرفق رقم . للمحطة
 .منها
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  : 2020آليات التنفيذ حتى العام : خامس عشر
ة في عملية التنمية لقد بينت النصوص السابقة أهمية العديد من التقنيات النووي

ومن الضروري وضع آليات . والحفاظ على الصحة العامة والبيئة االقتصادية
وستتوزع . تنفيذية وخطوات واضحة بإتجاه توظيف هذه التقنيات في الدول العربية

أو مجموعة (الدولة : مسؤولية تنفيذ هذه اآلليات والخطوات على جهات ثالث
، األمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة )كةالدول في حالة المشاريع المشتر

أكثر في تنفيذ آلية أو كما من الممكن أن تتشارك جهتان . العربية للطاقة الذرية
  :لطبيعة ومرامي هذه اآللية معينة وفقاً

للبرامج النووية  التحتيةمن أجل تأمين البنية ) : أو مجموعة دول(الدولة  -1
الشاملة، نقترح اآلليات والخطوات التالية على  التنميةية في وتوظيف التقنيات النوو

  :صعيد كل دولة أو مجموعة من الدول تتشارك في مشروع معين
في الدول العربية التي لم تقم بذلك حتى (إنشاء هيئة وطنية للطاقة النووية  - أ

السلمية للطاقة  االستخداماتتكون مهمتها البحث والتطوير وتنمية ) اآلن
: ذرية أو تحديد المؤسسة الوطنية التي تقوم مقامها وتؤدي وظيفتهاال
)2009-2010 .(  

إصدار القانون النووي الذي ينظم اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما  - ب
: فيها تداول المواد النووية والمشعة وينص على صالحية الهيئة الرقابية

)2009-2010.(  
التقنيات النووية دون  استخدامتسهر على حسن  لتياإنشاء الهيئة الرقابية  - ج

إلحاق ضرر باإلنسان أو البيئة وتقوم بكل ما تتطلبه إجراءات األمان 
  ).2010-2009: (الترخيص والتفتيش وغير ذلك: النووي

  ).2011-2010): (اللوائح والنظم(إصدار المراسيم التطبيقية للقانون  - د
وتقنياتها في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي إدخال علوم الطاقة الذرية  -ـ ه

وإنشاء قسم هندسة نووية في إحدى الجامعات داخل الدولة أو بالتعاون مع 
  ).2011-2010: (دولة أخرى
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إنشاء المختبرات التي تستخدم التقنيات النووية في التحليل والكشف خدمة  -  و
وتشكل المسرعات . لعلوم البيئة والمياه وعلوم البحر والزراعة وغيرها

- 2010: (األيونية أداة جيدة لمثل هذه األعمال باإلضافة إلى تقنيات أخرى
2011.(  

  ).2012 -  2010( : إنشاء مراكز التعقيم باألشعة للمواد الغذائية والطبية - ز
الموقع، التمكّن من  اختيار: بناء مفاعل بحثي وتحقيق األغراض من بنائه - ح

ه وصيانته، إنتاج ، إدارة المفاعل ووقوده ومخلفاتتقنيات األمان النووي
  ) 2015-2010: (إلخ  ...النظائر المشعة

إنتاج النظائر المشعة بواسطة السيكلوترون أو مفاعل بحثي أو المولدات  - ط 
  ).2015-2011: (بالتنسيق مع دول عربية أخرى بهدف التكامل

ة البحثية منها واإلنتاجية بهدف إدخال التقنيات النووية في المؤسسات الزراعي - ي
  ).2020-2010: ( زيادة اإلنتاج وتأمين جودته

إدخال التقنيات النووية في إدارة الموارد المائية من أجل دراسة حركة المياه  - ك
: الجوفية والسطحية ودرجة تغذيتها بمياه األمطار بهدف الحد من استنزافها

)2009-2020.(  
من دراسة الجدوى، اختيار المواقع، هرباء ابتداء بناء محطات توليد الك - ل

  ).2020-2009. (ختيار نوع المفاعل،استدراج العروض ثم البناء والتشغيلا
استغالل الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر إما باستخدام الحرارة  - م

: الكهرباء المولدة بالمفاعل باستخدام أمالصادرة من المفاعل مباشرة 
)2015-2020.(  

لدقة النتائج التي تعطيها  إنشاء مراكز الطب النووي والعالج باألشعة نظراً - ن
ما في مراكز معالجة يعمليات التشخيص ولنجاعة المعالجة باألشعة ال س

  ).2020- 2009: ( األمراض الخبيثة
العلوم والتقنيات النووية في تطبيقات أخرى ال يمكن  استغاللويمكن بالطبع 

ى الميادين في شتّ االختصاصيونويؤمل أن ينكب . في نص واحد ميعاًحصرها ج



88 
 
 
 
 
 
 

 

والتنموية لدراسة ما يمكن أن تقدمه التقنيات النووية ويعمدون إلى  االقتصادية
  .في أنشطتهم استغاللها

بهدف : األمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية-2
السلمية للطاقة الذرية فيها  االستخدامات في تنمية مواكبة جهود الدول العربية

ينبغي أن يقوم العمل العربي المشترك، المتمثل باألمانة العامة لجامعة الدول 
العربية وذراعها الفنية الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالجهود التي تعزز جهود 

يمكن اقتراح و. الدول، ترفدها بما يلزم من خبرات، وتجعلها ناجحة ومتكاملة
  :اآلليات والخطوات التالية

تطوير نماذج القانون النووي واللوائح التنظيمية باللغة العربية ووضعها  - أ
   ).2009: (لقانون واللوائح الوطنيةبتصرف الدول لإلستعانة بها عند وضع ا

تنمية الموارد البشرية العربية في كل المجاالت التي تحتاجها الدول العربية  - ب
. ي عملية توظيف التقنيات النووية في أنشطتها اإلقتصادية والطبية وغيرهاف

ويكون ذلك عن طريق تنظيم المدارس والدورات التدريبية والندوات 
لخبرات والخبراء كما يكون بإتاحة تبادل ا. المتخصصة والمؤتمرات وغيرها

ض وبإمكانية لنظام تطوره الهيئة العربية لهذا الغر ية وفقاًبين الدول العرب
استضافة باحثين ومهندسين عرب في إحدى المنشآت النووية العربية 

بغية التمكن من تقنيات تحتاجها الدول لبناء منشآت ) مفاعالت البحوث مثالً(
  ).2020-2009: (مماثلة أو متطورة عنها

بحث إمكانية إنشاء جهاز تقني عربي يختص بالجانب الفني لعمليات ترخيص  - ج
البحوث ومفاعالت القوى، بهدف مؤازرة الهيئات الرقابية الوطنية  مفاعالت

  .)2010-2009: (وتخفيف العبء التقني والمالي عنها
موقف من المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي دون حواجز سياسية  إتخاذ - د

أو جغرافية والعمل بشكل جماعي على إيجاد مبادرة عربية تساهم في تأمين 
: قود لكل المفاعالت العاملة في الدول العربية مهما كان نوعهاهذا الو

)2009-2011(  
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: بحث إمكانية إنشاء مركز لتصنيع الوقود دون الدخول في تقنيات حساسة -ـ ه
)2009-2015.(  

المساهمة في رفع مستوى الصناعات العربية التي يمكن أن تساهم في تصنيع  - و 
اعية ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة أجزاء من األجهزة النووية واإلشع

النووية وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والعربية ذات 
  ).2020-2009: ( الصلة

وضع آلية لتكامل وتبادل اإلنتاج العربي من النظائر المشعة ال سيما تلك التي  - ز
  ).2011-2009: (اعة والزراعةنتستخدم في الطب والص

مكانية إنشاء مشاريع عربية مشتركة بين عدد من الدول العربية دراسة إ - ح
السيما في ميدان توليد الكهرباء بالطاقة النووية  حيث اإلستثمار كبير 

- 2009: (وطويل األمد ويتطلب موارد بشرية ذات مستوى تقني ممتاز
2010.(  
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  :خاتمــة : سادس عشر

السلمية للطاقة الذرية، وتوظيفها في  ينبع إقدام أي دولة على تنمية اإلستخدامات
العملية اإلقتصادية، من معرفة دقيقة لما يمكن أن تساهم فيه هذه التقنيات في دفع 

التأكيد على  اإلستراتيجيةحاولت هذه وقد . التنمية اإلقتصادية خطوات إلى اإلمام
لة والحفاظ عدد من التطبيقات المهمة للطاقة الذرية ودورها في عملية التنمية الشام

على الصحة العامة، على أن تترجم الحقاً إلى آليات تنفيذية وإلى مشاريع وطنية 
في بعض جوانبها من مسؤولية  اإلستراتيجيةسيكون تنفيذ هذه . وعربية مشتركة

  . ب أخرىلية العمل العربي المشترك في جوانكل دولة على حدة وعلى مسؤو
تشارك به كل الدول  ورة مشروعاًإن المشروع العربي المشترك ليس بالضر

بين عدد من الدول بناء على ظروف جغرافية  العربية بل يمكن أن يكون مشتركاً
والمشروع العربي يمكن أن يكون مجموعة من المشاريع الوطنية التي . أو تقنية

كما يمكن أن يحصل في مشاريع إنتاج النظائر المشعة في عدد . (تتكامل فيما بينها
أو مشاريع إنتاج الكهرباء في ظل الربط الكهربائي الذي يجري  من الدول،
  ).استكماله

 وتقنياً مالياً تشكل عملية الترخيص والمراقبة الدائمة لحسن عمل المفاعالت عبئاً
نصت اإلستراتيجية على إمكانية إنشاء جهاز عربي تقني، يتبع الهيئة . على الدولة

ي إحدى الدول العربية، يقوم بالجانب التقني العربية للطاقة الذرية ويكون مركزه ف
مما سيخفف بالطبع العبء على الدول ) أو التفتيش الروتيني( من عملية الترخيص

وعلى المؤسسات المعنية كما سيساهم بتأمين مستوى عال ومرموق لألمان النووي 
  .وذلك نتيجة للتعاون العربي في إنشائه وتشغيله بشرياً وإدارياً ومالياً

طلب بناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية استثمارات كبيرة ولفترة زمنية يت
الحصول على الوقود النووي لهذه  سيكون أمراً). نواتس 8إلى  5من( طويلة نسبياً

عرضت اإلستراتيجية لذلك . ذا أهمية قصوى المحطات وفي الوقت المناسب أمراً
النووي دون حواجز سياسية أو جغرافية لبعض المبادرات الدولية لتأمين الوقود 

مع كامل  ودعت إليجاد تصور عربي مشترك أو لمبادرة عربية تؤمن الوقود
  .الشفافية وضمن المواثيق الدولية ذات الصلة
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  )1المرفق رقم (
  

א א א א
2007:א

  
بشأن تنمية االستخدامات ) 29/3/2007 - ) 19. (ع.د 383: ق.ق(قرار رقم 

  السلمية للطاقة النووية في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
كر دعوة القادة العرب الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة إذ يستذ -

، بشأن تنمية االستخدامات 29/3/2006بجمهورية السودان بتاريخ ) 18. (ع.د
 لسلمية للطاقة النووية بالدول العربية، ويؤكد التزامه بما ورد فيها،ا

وبعد إطالعه على توصية مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الواردة في  -
 127. ع.د 6748ورقم  6/9/2006بتاريخ  126.ع.د 6688قراريه رقم 

 ،4/3/2007بتاريخ 

ي حق أصيل للدول وإذ يؤكد أن االستخدامات السلمية للطاقة النووية ه -
األعضاء في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات 
واألنظمة ذات الصلة، وبصفة خاصة النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية،

وإذ يشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا النووية الحديثة في األغراض  -
 جهود العربية المشتركة،السلمية، والعمل على تطويرها بال

  
  يقـــرر

دعوة الدول العربية إلى الشروع والتوسع في استخدام التقنيات النووية  - 1
السلمية في كافة المجاالت التي تخدم التنمية المستدامة واألخذ في االعتبار 
الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية، مع االلتزام بكافة المعاهدات 
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نظمة الدولية التي وقّعتها هذه الدول، ومن أجل ذلك اتخاذ واالتفاقيات واأل
  :اإلجراءات التنفيذية التالية 

إنشاء هيئات ومؤسسات تعنى باالستخدام السلمي للطاقة النووية في  - أ  
  .كل دولة عربية

إنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلّة تعنى بمراقبة استخدام الطاقة  - ب 
ت وصادرات الدولة من المواد واألجهزة النووية في الدولة وواردا

المشعة وذلك بهدف تأمين السالمة النووية في الدولة ومزيد من 
  .الشفافية أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي

تدريس العلوم والتقنيات النووية في الجامعات العربية بغية تأمين  -ج 
ن وزراء الخبرات المتخصصة في هذا الميدان الحيوي والطلب م

  .التعليم العالي أخذ الخطوات التنفيذية لذلك

إجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية لالستفادة من التقنيات  - د 
النووية في كافة األنشطة االقتصادية والصحية والبيئية وتأمين 
التمويل الضروري لذلك والطلب من وزراء البحث العلمي أو من 

  .لتنفيذية لذلكنظرائهم اتخاذ الخطوات ا

إنشاء المفاعالت النووية ألغراض البحث العلمي والتوسع في  - هـ 
استخدامها في عملية التدريس والبحث العلمي واألنشطة االقتصادية 

  .والصحية

  .تنمية وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية -و  

  .تخدمة في الطبالتعاون العربي في إنتاج النظائر المشعة المس - ز  

إدخال التقنيات النووية المتاحة في الطب إلى المؤسسات الصحية  -ح  
  .العربية

إنشاء شبكات للرصد المبكّر للتلوث اإلشعاعي ووضع خطط الطوارئ  - ط  
  .الوطنية لمجابهة الحوادث اإلشعاعية والنووية
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مشترك في دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية كأداة للعمل العربي ال -ي  
هذا الميدان ودعوة الدول العربية التي لم تنه إجراءات االنضمام إلى 
عضويتها إلى إنهاء هذه اإلجراءات بالسرعة المطلوبة لما في ذلك 

  .من دعم لهذه الدول والعمل العربي المشترك في هذا الميدان

صة الطلب إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع استراتيجية عربية خا - 2
 2020بامتالك العلوم والتقنيات النووية لألغراض السلمية حتّى العام 

  .وعرضها على االجتماع القادم لمجلس الوزراء

تكليف األمانة العامة وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية اتخاذ  - 3
الخطوات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها عقد االجتماعات واللجان 

  .لتنفيذ هذا القرار الالزمة

الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى  -  4
الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى 

  .الوزاري

  
بشأن وضع برنامج ) 29/3/2007 -) 19. (ع.د 384: ق.ق(القرار رقم 

  ألغراض السلميةجماعي عربي الستخدام الطاقة النووية في ا

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد أن تدارس القادة العرب موضوع االستخدامات السلمية للطاقة النووية، -

وإذ يؤكد على أهمية التعاون الجماعي العربي في مجاالت االستخدامات  -
 السلمية للطاقة النووية،

  
  يقـــرر

االستخدامات السلمية للطاقة إقامة تعاون عربي مشترك في مجاالت تطوير  - 1
النووية والتكنولوجية المتعلّقة بها، وتنفيذ برنامج عملي يشمل مشروعات 
مشتركة لتطوير استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة مختلف مجاالت التنمية في 
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المنطقة العربية وخاصة مجاالت الطاقة والمياه والطب والزراعة 
  .والصناعة

م تشكيل فرق من الخبراء والمتخصصين، بمشاركة الطلب من األمين العا - 2
الهيئة العربية للطاقة الذرية لدراسة سبل ومتطلبات إقامة هذا التعاون من 

  .خالل برنامج عربي متكامل

دعوة مجالس الوزراء العرب ذات العالقة للنظر في هذا البرنامج عند  - 3
الوزاري  اكتماله وعرض مالحظاتها على مجلس الجامعة على المستوى

  .تمهيداً لعرضه على أول قمة عربية قادمة للنظر في إقراره
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  )2المرفق رقم (
  

א א א א
:2008

  
  

بشأن تنمية االستخدامات ) 30/3/2008 -) 20. (ع.د 425: ق.ق(القرار رقم 
  جامعة الدول العربيةالسلمية للطاقة النووية في الدول األعضاء ب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 :بعد اطالعــه 

 على مذكرة األمانة العامة، 

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، 

) 129.(ع.د 6879وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  
 ،5/3/2008بتاريخ 

رة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة كر دعوة القادة العرب الصادوإذ يستذ -
، بشأن تنمية االستخدامات 29/3/2006بجمهورية السودان بتاريخ ) 18. (ع.د

 السلمية للطاقة النووية بالدول العربية،

بالرياض بتاريخ ) 19(الصادر في دورته العادية  383ويؤكد على قراره رقم  -
لطاقة النووية في الدول تنمية االستخدامات السلمية ل"المعنون  29/3/2007

 ،"األعضاء بجامعة الدول العربية

ويعيد التأكيد على أن االستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل  -
للدول األعضاء في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، والتي انضمت لها 
لي جميع الدول األعضاء بجامعة الدول العربية، ويؤكد استحقاقها للدعم الدو

الالزم لتنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية ال سيما من الوكالة الدولة 
  للطاقة الذرية،
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  يقـــرر
  

الترحيب بإعالن بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية الستخدام  -  1
  .التقنيات النووية السلمية في كافة المجاالت التي تخدم التنمية المستدامة

عربية في تنفيذ اإلجراءات التنفيذية العشر الواردة بالفقرة تشجيع الدول ال - 2
، أخذاً في االعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف 383من قراره رقم ) 1(

  .الدول العربية
حثّ الدول العربية التي لم تنضم بعد على االنضمام إلى الهيئة العربية  - 3

  .المجالللطاقة الذرية لتفعيل العمل العربي المشترك في هذا 
الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية متابعة العمل على وضع استراتيجية  - 4

عربية خاصة بامتالك العلوم والتقنيات النووية لألغراض السلمية حتّى 
وعرضها على االجتماع القادم لمجلس الجامعة على المستوى  2020العام 

  .الوزاري
الموضوع، وتقديم تقرير بشأنه إلى  الطلب من األمين العام متابعة هذا - 5

  .الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى القمة
  

بشأن وضع برنامج ) 30/3/2008 -) 20. (ع.د 426: ق.ق(القرار رقم 
  جماعي عربي الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 :بعد اطالعــه 

 مانة العامة،على مذكرة األ 
 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، 
بالرياض ) 19(الصادر في دورته العادية  384وإذ يؤكد على قراره رقم  

وضع برنامج جماعي عربي الستخدام الطاقة "المعنون  29/3/2007بتاريخ 
 ،"النووية في األغراض السلمية

بي في مجاالت االستخدامات السلمية ويؤكد على أهمية التعاون الجماعي العر -
 للطاقة النووية،
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  يقـــرر

  
الطلب من األمانة العامة مواصلة الجهود العربية بالتعاون مع الهيئة العربية  -1

للطاقة الذرية نحو إقامة تعاون عربي مشترك في مجاالت تطوير 
  .االستخدامات السلمية للطاقة النووية

ذات العالقة لالهتمام باإلعالم حول موضوع  دعوة مجالس الوزراء العرب - 2
االستخدامات السلمية للطاقة النووية لما له من دور في توجيه الرأي العام 
والتقبل الشعبي للطاقة النووية وضرورة أن يقوم المتخصصون بدورهم في 

  .التعريف بالطاقة النووية واستخداماتها
ضوع، وتقديم تقرير بشأنه إلى الطلب من األمين العام متابعة هذا المو - 3

  .الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة
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  )3المرفق رقم (
  

אא א
  

   ةـالهاشمي ةـاألردنية ـلمملكا - 1
 : عــالموق

 ومن الشمال الشرقي العراق، ومن الشرق والجنوب ةيحدها من الشمال سوري
الشرقي المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب البحر األحمر ومن الغرب 

 330ومع فلسطين  181كيلومتراً، مع العراق  1635طول الحدود الكلي  .فلسطين
كيلو  26وطول شاطئها يبلغ . كيلو متراً 375 سوريةومع  744ومع السعودية 

  .على خليج العقبة اًمتر
  . مربعاً راًكيلو مت 92300     :المساحة 

  مليون نسمة 5.1      :انـالسك

  :  اخـالمن
مناخ شرقي البحر األبيض المتوسط المعروف بأنه حار وجاف في أشهر الصيف، 
وبارد ورطب في أشهر الشتاء، حيث تصل درجات الحرارة إلى دون الصفر في 

وينقسم المناخ في األردن إلى جزئين أحدهما لطيف  .بعض المناطق المرتفعة
ممطر من نوفمبر إلى أبريل و اآلخر حار في باقي األشهر حيث يبلغ متوسط و

  .درجة مئوية 49وقد تبلغ  32درجة الحرارة حوالي 
  : وارد الطبيعيةـالم

سفات والبوتاس من أهم الموارد الطبيعية في األردن وهما يكونان حوالي يعتبر الف
فتقر األردن إلى موارد وت. من الصادرات المحلية% 14من قطاع التعدين و% 40

ويوجد لدى األردن . النفط والغاز وتعتمد على االستيراد لتأمين مصادر الطاقة
  .مليار طن 40من الزيت الحجري بما يقدر ب  احتياطي
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مصادر المياه في األردن مازالت موضع إنشغال وطني حيث  يوجد في األردن 
ي األراضي الصالحة للزراعة هناك قلة ف. نهر األردن برافديه اليرموك والزرقاء

  .فقط من مجمل األراضي%  3.3إذ تبلغ نسبتها 
  : ةـالبيئـ

يعتبر التصحر، إزالة الغابات، الرعي الجائر، تعرية التربة، التلوث الناتج عن 
األسمدة الكيماوية، النفايات و مياه الصرف من أهم القضايا البيئية  استخدامسوء 

ر مياه متجددة يعتبر الشغل الشاغل للبلد في ظل كما أن ضمان مصاد. في األردن
كما يعتبر النشاط النووي األسرائيلي مصدر قلق   .الشح الحاد في مصادر المياه

  .من احتمال تلوث إشعاعي
  : ادــاإلقتص

تعتبر مصادر األردن في الزراعة، المياه والطاقة مصادر محدودة، وقد أعاق هذا 
كما أن ميزات العمالة المؤهلة . ين مستوى المعيشةالنقص التنمية اإلقتصادية وتحس

إجمالي . والماهرة والمتدربة واإلستقرار ساهمت بإيجابية في اإلقتصاد األردني
مليار دوالر  13يعادل تقريباً  2005األردني سنة ) GNP(ناتج الدخل القومي 

  %.6.1أمريكي وبمعدل نمو يبلغ 
 الزراعة والغابات والصيد .1

من إجمالي اإلقتصاد الوطني ويستوعب % 2.5زراعة بحوالي يساهم قطاع ال
وأهم المنتجات الزراعية هي الفواكه والخضروات مثل . من العمالة% 4حوالي 

الطماطم والخيار الحمضيات والموز، و زراعة الحبوب متغيرة وتعتمد على سقوط 
 .األمطار، أما مساهمة صيد األسماك والغابات فهي ضئيلة

 عادنالتعدين والم .2

سفات حيث تعتبر األردن ثالث منتج للف والبوتاس من أهم صادرات األردن الفسفات
 وباإلضافة إلى هذين المعدنين الرئيسيين هناك كميات أقل من. الخام في العالم

نيز، وبعض المعادن الداخلة في صناعة الخزف الملح، خام النحاس، الجبس، المنغ
  .رمثل رمل الزجاج  والفخار والفلدسبا



101 
 
 
 
 
 
 

 

 الصناعة والتصنيع .3

: من الدخل القومي ويتكون هذا القطاع من % 26يمثل قطاع الصناعة حوالي 
وأهم المنتجات . من القوى العاملة% 21تصنيع وبناء وتعدين ويستوعب حوالي 

. ، الصيدالنيات، األسمنت، النسيج واألسمدةالفسفاتالبوتاس، : الصناعية هي
 . طاً متزايداً تلبية لإلستثمارات األجنبيةوتشهد حركة البناء والتشييد نشا

 الخدمــات .4

من إجمالي ناتج الدخل القومي ويستوعب % 70يشكل قطاع الخدمات حوالي 
 .من العمالة% 75

 السياحــة  .5

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في األردن بالنظر إلى تاريخ البلد الغني  
لقد دخل األردن . لمعتدل و التنوع الجغرافيواآلثار القديمة والمناخ المتوسطي ا

 .مليار دوالر 1.5مكتسبات بما يقدر  اأنتجو 2005ماليين سائح في سنة  5حوالي 

 القوى العاملــة .6

في قطاع % 75مليون منها  حوالي  1.5تقدر القوى العاملة في األردن بحوالي 
%. 14ب  ويقدر معدل البطالة الرسمي. زراعة% 4صناعة، % 21الخدمات، 

ألف في تحسين الميزان  300وتساهم العمالة األردنية في الخارج والتي تقدر بنحو 
  .التجاري

  :الطاقــة 

 على اإلستيراد لتلبية إحتياجاته عتمد بشكل رئيسياألردن ليس لديه موارد نفطية وي
ستهلك برميل وي 445000من النفط بحوالي  من الطاقة، حيث يقدر اإلحتياطي

وبالنظر إلى إرتفاع أسعار النفط فإن اإلهتمام يتجه إلى . رميل يومياًب 103000
 40إستغالل اإلحتياطي الكبير من الزيت الحجري في األردن والذي يقدر ب 

مليار  28يمكن لهذا المصدر أن ينتج . مليار قابلة لإلستخراج 4مليار طن منها 
الغاز الطبيعي في  يستخدم. برميل في اليوم 100000برميل من النفط بمعدل 

إحتياطات متواضعة من  البلد من الطاقة الكهربائية واألردن لديه اإليفاء بحاجات
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مليون متر  390وتنتج األردن وتستهلك ) مليار متر مكعب 6( الغاز الطبيعي 
وتنتج . مكعب من الغاز الطبيعي ويقع حقل الغاز الطبيعي في منطقة  الرشا

من كهرباء األردن وقد بدأت % 94مملوكة للدولة الشركة الوطنية للكهرباء ال
الدولة في خصخصة هذا القطاع حيث قامت شركة بلجيكية بإنشاء محطة قرب 

 ميغاواط 400كما توجد محطة في الزرقاء بسعة . ميغاواط 450عمان بسعة 
 جيغاواط 8وتستهلك الدولة ما يقرب من  . ميغاواط 650وأخرى في العقبة بسعة 

وهناك زيادة سنوية في االستهالك ) 2004(ساعة  جيغاواط 7.5نها ساعة تنتج م
  .من الشعب األردني بالكهرباء% 99يتمتع . في االستهالك% 5تقدر بحوالي 

  
  دة ـة المتحـالعربي ـاراتاإلمـ - 2

يحدها من تقع دولة اإلمارات العربية المتحدة في شبه الجزيرة العربية  : عـالموق
بي ومن الغرب دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومن الشمال الخليج العر

طول  .مانالجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومن الشرق خليج ع
على الخليج العربي  كيلومتراً 1318وطول الشاطئ  يلو متراًك 867الحدود البرية 
 .وخليج عمان

   .مربعاً كيلومتراً 83600     :المساحة 

  مليون نسمة 2.5      :انـالسك

 :  اخـالمن

تقع دولة االمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة التي تمتد عبر آسيا 
وتخضع في نفس الوقت لتأثيرات المحيط الهندي لوقوعها على  أفريقياوشمال 

بارتفاع  ساحلي الخليج العربي وخليج عمان ولهذا ترتبط حرارتها الشديدة صيفاً
ة الرطوبة، ونالحظ فروقاً واضحة بين مناخ المناطق الساحلية والمناطق نسب

 .الصحراوية الداخلية والمرتفعات الجبلية

فضل المشاتي في العالم حيث يسود البالد بين شهري نوفمبر أوتعتبر الدولة من 
ومائل للبرودة  درجة مئوية  26ومارس طقس دافيء نهاراً بمتوسط درجة حرارة 



103 
 
 
 
 
 
 

 

وتشتد الحرارة وتزداد الرطوبة بين  درجة مئوية 15وسط درجة حرارة ليالً بمت
جنوبية شرقية،  أوالرياح السائدة ما بين جنوبية تتغير و. وأغسطسشهري يونيو 

 6.5قليلة ومتوسط سقوطها ال يتعدى  واألمطار. شمالية وشمالية غربية أووغربية 
من نصفها يسقط خالل  أكثرن كان إبريل وأوتسقط بين شهري نوفمبر و سم سنوياً

  .شهري ديسمبر ويناير
  : الموارد الطبيعية 

يعتبر النفط والغاز الطبيعي الموردان الرئيسيان في اإلمارات العربية المتحدة، كما 
ليس في دولة اإلمارات أي . تعتبر المنتجات البتروكيماوية من أهم الصناعات فيها

مياه الجوفية والقابلة لإلستصالح أنهار ولكن توجد بعض الواحات الغنية بال
% 2.3من أراضي اإلمارات قابلة للزراعة منها % 0.6هناك فقط   .واإلستيطان

من األرض  اًمربع كيلومتراً 720ئم بالحبوب، كما يوجد مزروعة بشكل دا
  .المروية

  :البيئـــة 

 تتعرض اإلمارات العربية المتحدة إلى رياح رملية وغبارية بإستمرار مما قد
وتعتبر الجزر الصغيرة في الخليج والشعب . يحجب الرؤية في بعض األحيان

كما أن المد . المرجانية العديدة و الكثبان الرملية المتحركة أكبر تهديد للمالحة
. والجزر الشديدين والعواصف الرملية تزيد حركة السفن تعقيداً قرب الشواطئ

طات إزالة ملوحة مياه البحر، تعويض النقص الشديد في مصادر المياه يتم بمح
 .ولكن التصحر وتلوث مياه الشواطئ بالبقع النفطية تعتبر مشاكل بيئية جدية

  :اإلقتصـــاد 

سنة أي قبل إكتشاف النفط يعتمد على صيد  40لقد كان إقتصاد اإلمارات قبل 
ثم مالبث أن تحول إلى إقتصاد حديث بمعدل . السمك، اللؤلؤ، الرعي والزراعة

الي للفرد وفائض تجاري جوهري وذلك بسبب إنتاج النفط وإقتصاد دخل ع
ويعتمد إقتصاد دولة اإلمارات بشكل رئيسي على النفط والغاز ويتم . الخدمات

اإلستفادة منه في بناء البنية التحتية لإلقتصاد غير النفطي، لذلك فقد تراجعت 
وإجمالي ناتج . خيرةمساهمة قطاع النفط في إجمالي الدخل الوطني في السنوات األ
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مليار دوالر  118يعادل تقريباً  2005اإلماراتي سنة ) GNP(الدخل القومي 
  %.6.7أمريكي وبمعدل نمو يبلغ 

 الزراعة والغابات والصيد .1

بالنظر إلى ظروف المناخ المتقلب في اإلمارات والتربة الفقيرة والتصحر الحاد 
الزراعة يمثل فقط نسبة قليلة من ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف فإن قطاع 

من مجموع % 7والعمالة المشتغلة في هذا القطاع تمثل %). 2.7(الناتج القومي 
تعتبر التمور أهم محصول زراعي ولكن إنتاج الخضروات زاد . القوى العاملة

دواجن ظبي وهناك بعض المنتجات األخرى مثل ال بشكل واضح وخاصة في أبو
نهارت صناعة اللؤلؤ بعد تطور صناعة اللؤلؤ لقد او. واأللبان ومنتجاتها

توجد صناعة أسماك  الصناعي، أما صيد السمك فهو لإلستهالك المحلي فقط وال
  .طن من األسماك المصطادة سنوياً 20000 ـتستوعب ال

 التعدين والمعـــادن  .2

 يعتبر قطاع الهيدروكربونات هو القطاع السائد في إقتصاد اإلمارات ويمثل أكثر
من إجمالي الناتج المحلي، وعلى الرغم من إلتزام الدولة بتنويع مصادر % 30من 

اإلقتصاد بتقليل اإلعتماد على النفط فإن إنتاج النفط قد تصاعد بهدف زيادة سعة 
 98وتحتوي اإلمارات على . 2007مليون برميل في اليوم بحلول  3اإلنتاج إلى 

كما تعتبر اإلمارات . طي العالميامن اإلحتي% 10مليار برميل من النفط أي 
  .خامس منتج للغاز الطبيعي في العالم

 الصناعـة والتصنيع .3

يتضمن قطاع الصناعة في اإلمارات التعدين والتصنيع والبناء والطاقة ويمثل 
وتعتبر . من العمالة% 35من إجمالي الدخل القومي ويستوعب % 55حوالي 

والمنتجات الرئيسية هي الغاز . الرئيسيةصناعة الهيدروكربونات الصناعة الثقيلة 
نيوم كنشاط وقد برز األلوم. ووقود الطائرات المسال والوقود وزيوت المحركات

 600000صناعي في العشرين سنة األخيرة حيث بلغ إنتاج هذا المعدن حوالي 
وهناك بعض . طن في السنة مما يجعل اإلمارات من أكبر عشر منتجين في العالم
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كما أن دولة اإلمارات . لثانوية األخرى مثل الصلب والكيماوياتالصناعات ا
  .شريك تجاري في عدة شركات صناعية كبرى في العالم

 الخدمــات .4

قطاع الخدمات في اإلمارات يتضمن المشاريع المالية والخدمات الحكومية ويشكل 
من العمالة التي % 60من إجمالي ناتج الدخل القومي ويستوعب % 43حوالي 

 .مليون شخص 1.4در ب تق

 السياحــة  .5

لصاعدة في اإلمارات خاصة في دبي التي عتبر قطاع السياحة من القطاعات اي
. تحتضن أطول فندق في العالم حيث يشهد قطاع الفندقة نمواً غير عادي

مليون زائر في السنة ثلثاهم لغرض األعمال  5وتستضيف اإلمارات حوالي 
ميلة والتسوق واإلقامة الفاخرة من أهم نقاط الجذب وتعتبر الشواطئ الج. التجارية
  .السياحي

 القوى العاملــة .6

تمثل العمالة األجنبية في اإلمارات مشكلة وطنية مستعصية من كونها تمثل حوالي 
 2.7مليون من مجموع  2.5العمالة الوافدة بحوالي  روتقد. من عدد السكان% 80

ويعتبر موضوع أمرتة العمالة %. 10مليون أي أن العمالة الوطنية تشكل فقط 
الشغل الشاغل لسياسة الحكومة التشغيلية وذلك بالتركيز على التأهيل والتدريب 

 .وزيادة الخبرة النوعية للمواطن اإلماراتي

  : الطاقـــة

ساعة من الطاقة  جيغاواط 45.12تنتج دولة اإلمارات العربية المتحدة ما مقداره 
لب المتزايد على الطاقة الكهربائية شكلت الحكومة لجنة وإستجابة للط. الكهربائية

لطاقة الكهربائية، وهذه اللجنة  لخصخصة قطاع الكهرباء والماء وتقدير متطلبات ا
لقد أنشئت عدة محطات لغرض . قترحت تشكيل جهاز شبه مستقل للكهرباء والماءا

لتي طتا الطويلة افي نفس الوقت منها محتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر 
مليون غالون من الماء في اليوم،  50من الكهرباء و ميغا واط 710ج إحداها تتن
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مليون غالون من الماء في  84من الكهرباء و طميغا وا 1350تنتج  واألخرى
وهناك مخططات لزيادة عدد محطات توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه  .اليوم

  .قة والمياهالبحر حسب زيادة الطلب على الطا
  
  ن ــة البحريــمملك - 3

 :الموقع والمساحة 

ومملكة البحرين  تقع مملكة البحرين في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي
 706.55جزيرة مساحتها اإلجمالية قدرها  36عبارة عن أرخبيل يحتوي على 

) لمنامةا( وأكبر هذه الجزر جزيرة البحرين والتي تضم العاصمة . كيلومتر مربع
وتتصل مع المملكة العربية . تقريبا من إجمالي مساحة جزر المملكة% 85وتمثل 

  .1986السعودية من خالل جسر الملك فهد الذي افتتح في نوفمبر 
  نسمة  700 000      :ان ـالسك

  : س ـالتضاري

بإستثناء شريط . متر 134سطح البحرين منخفض يصل ارتفاعه األقصى إلى 
ي والشمالي الغربي الضيق من األرض الخصبة فإن أغلب جزيرة الساحل الشمال

البحرين عبارة عن أرض صخرية جيرية تغطيها كثبان من الرمال الجافة 
والمالحة التي ال تساعد على نمو المزروعات الطبيعية باستثناء بعض النباتات 

  البرية 
  : اخ ـــالمن

ار في فصل الشتاء، والجفاف يتميز المناخ بانخفاض درجات الحرارة وقلة األمط
فبراير  -ففي فصل الشتاء ديسمبر  .مع شدة الحرارة والرطوبة في فصل الصيف

يتأثر طقس البالد بالمنخفضات والجبهات الجوية الباردة والقادمة من البحر 
األبيض المتوسط التي بدورها تسبب اضطرابات جوية مصحوبة بأمطار يبلغ 

ويعد شهر يناير من أبرد شهور السنة حيث . مترملي 74معدلها السنوي حوالي 
تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى معدل لها في هذا الشهر، أما الرياح السائدة 
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سبتمبر يكون  -وفي فصل الصيف يونيو  .خالل هذا الفصل فهي الشمالية الغربية
 بوجه عام مع ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الهواء الرطب، ويتأثر الطقس حاراً

طقس البالد بالمنخفض الجوي الموسمي الذي يتكون فوق باكستان خالل شهري 
بالبارح وتؤدي  هبوب رياح شمالية غربية جافة تعرف محلياً يونيو ويوليو مسبباً

  .إلى تلطيف حرارة الجو
  :  الموارد الطبيعيــة

كما أن  .يعتبر النفط والغاز من أهم الموارد الطبيعية باإلضافة إلى السمك واللؤلؤ
  .مصادر المياه شحيحة

  :البيئــة 

التصحر الناتج من تقلص األراضي الزراعية : يمكن حصر المشاكل البيئية في
المحدودة أصالً، فترات الجفاف والرياح الرملية، األضرار الناتجة من تلوث 
الشواطئ بالبقع النفطية ومخلفات ناقالت النفط التي تؤثر في الموانئ والشعب 

وتعتبر المياه . ية والنباتات البحرية، شح في مصادر المياه الصالحة للشربالمرجان
هناك . الجوفية ومياه البحر المزالة الملوحة هما المصدران الوحيدان للمياه

م مزروعة بشكل دائ% 5.63من أراضي البحرين قابلة للزراعة منها % 2.82
  .رويةمن األرض الم اًمربع كيلومتراً 40بالحبوب، كما يوجد 

  : اإلقتصــاد

يعتبر إنتاج النفط وتكريره النشاط االقتصادي األبرز في البحرين، حيث يشكل 
والبحرين . من إجمالي الدخل القومي% 30من الصادرات ويساهم في % 60

بإمكانياتها في المواصالت واإلتصاالت و موقعها الممتاز أصبحت مقراً لكثير من 
كما أنه تم بناء عدة . ساهم إيجابياً في إقتصادهاالشركات متعددة الجنسيات مما ي
ويعتبر نفاد مصادر النفط والمياه على المدى . مشاريع صناعية في مجاالت شتى

  .البعيد مشكلة اقتصادية جوهرية
) 2005(مليار دوالر  15.83البحريني ) GNP(وإجمالي ناتج الدخل القومي 

والخدمات % 38.7صناعة ، ال%0.5، يشكل قطاع الزراعة %6ومعدل النمو 
60.8.%  
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 :الزراعة والثروة الحيوانية 

مزروعة بالحبوب % 5.6منها % 2.82تشكل األراضي الزراعية في البحرين 
تنتج البحرين الفواكه، الخضار، . من األراضي المروية اًمربع متراًكيلو 40وهناك 

  .بري واألسماكن ومنتجاتها، الجمالدواجن، األلبا
  : الصناعــة

نيوم، ، األلوم)تكرير النفط(البترولية الصناعات : م الصناعات في البحرينأه
  .الحديد، األسمدة، النسيج، إصالح السفن

  : العمالـــة

، الصناعة %1الزراعة ) : 2005( 38000تقدر القوى العاملة في البحرين ب 
  %.20و الخدمات % 79

  : الطاقـــة

كما أنها تنتج . ساعة جيغاواط 6.85 ساعة وتستهلك جيغاواط 7.35تنتج البحرين 
يقدر اإلحتياطي . برميل 26000برميل نفط في اليوم تستهلك منها يومياً  188300

مليار متر مكعب من الغاز  9.7كما أنها تنتج ). 2005(مليون برميل  124بـ 
  .مليار متر مكعب 92ويوجد إحتياطي من الغاز يقدر بـ . وتستهلك نفس الكمية

 
  ةـة التونسيــهوريالجم - 4

 :ع ــالموق

توجد الجمهورية التونسية في أقصى الشمال الشرقي من القارة اإلفريقية وسط 
ويحيط بها البحر األبيض المتوسط من الجهتين . حوض البحر األبيض المتوسط

 كلم وتحدها الجزائر غرباً 1.300ن الشمالية والشرقية وتمتد سواحلها على أكثر م
  .وليبيا جنوباً

  . مربعاً راًكليومت 164.150 :ة ــالمساح
  نسمة 10175000  : السكــان
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  : اخ ــالمن

تقع تونس جنوب المنطقة المعتدلة ويخضع مناخها للتأثيرات المتوسطية فهو لذلك 
درجة في ديسمبر و  44.11الحرارة  درجةمناخ معتدل ولطيف، ويبلغ متوسط 

  .درجة في شهر جويلية 3.29
 :يـةالموارد الطبيع

، خام الحديد، الرصاص، الزنك واألمالح من أهم الموارد الفسفاتيعتبر النفط، 
  . الطبيعية في تونس

تنزل بدون انتظام وتتوزع  التي أما الموارد المائية فهي أساساٌ من مياه األمطار
ويتجاوز ). نها تنزل في الشتاءم%  75(بدون تساو بحسب الفصول والجهات 

في عين دراهم الواقعة في أقصى الشمال،  مليمتر سنوياً 1500معدل األمطار 
كما أن هناك  .في أقصى الجنوب مليمتراً 150وتتدنى هذه الكميات إلى أقل من 

أما أودية  ،أهمها وادي مجردة ووادي مليانمياهاً جوفية ومياه األودية التي من 
تنطلق من زرود ومرق الليل ونبهانة، فهي سيول جارفة غير منتظمة السيالن 

 ).تونس الوسطى(الظهرية وتصب في بحيرة الكلبية 

  : البيئــة

النفايات الصناعية حيث أن تصريف هذه : أهم المخاطر البيئية التي تواجهها الدولة
النفايات غير فعال ويشكل خطراً صحياً؛ تلوث المياه من مياه الصرف الصحي 

؛ الرعي الجائر؛ تعرية التربة واألسمدة؛ مصادر المياه المحدودة؛ إزالة األحراج
  .والتصحر

  :اإلقتصـــاد 

متنوع  القطاعات ويعتمد على الزراعة، التعدين، الطاقة،  اقتصادتونس لديها 
راً واضحاٌ في العقد وشهد اإلقتصاد التونسي إزدها. السياحة، الصناعة والخدمات

من % 13.2وتشكل الزراعة  . نعكس على مستوى المعيشة لألفراداألخير مما ا
% 55والخدمات % 31.8إجمالي ناتج الدخل القومي بينما تشكل الصناعة 
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مليار دوالر  30ويقدر إجمالي ناتج الدخل القومي في تونس بحوالي ). 2005(
  %.5.7بمعدل نمو يقدر ب ) 2003(

 :الزراعـة والثـروة الحيوانيـة 

. من العمالة% 55ب تشكل الزراعة رافداً أساسياً لإلقتصاد التونسي حيث تستوع
الزيتون؛ زيت الزيتون؛ الحبوب؛ الطماطم؛ : أهم المنتجات الزراعية في تونس

الحمضيات؛ الفواكه؛ شمندر السكر؛ لحم البقر؛ التمور؛ المكسرات ومنتجات 
كيلومتر  3940وهناك % 17وتشكل األراضي الصالحة للزراعة حوالي . األلبان

  .مربع من األراضي المروية
  : ــةالصناعـ

 الفسفاتصناعات البترول؛ التعدين وخصوصاً : تتكون الصناعة في تونس من
وتستوعب . والحديد؛ السياحة؛ النسيج؛ األحذية؛ الصناعة الزراعية والمشروبات

  .من إجمالي ناتج الدخل القومي%  32من العمالة وتساهم بحوالي % 23الصناعة 
  : العمالـــة

في قطاع % 23في قطاع الزراعة، % 55نهم مليون من العمالة م 3.41هناك 
  .في قطاع الخدمات% 22الصناعة و
  : الطاقـــة

 جيغاواط 10.76ساعة من الكهرباء  تستهلك منها  جيغاواط 11.56تنتج تونس 
). 2003(في الساعة  جيغاواط 5في الساعة وتستورد  جيغاواط 10ساعة وتصدر 

برميل في  90000فط وتستهلك برميل في اليوم من الن 76000كما تنتج تونس 
مليار برميل  1.7ومجمل إحتياطي النفط في تونس يقدر بـ ) 2003(اليوم 

وتستورد تونس كميات من النفط لتغطية حاجياتها كما أن هناك طلباً ). 2005(
  .متزايداً على الطاقة

) 2003(مليار متر مكعب 4مليار متر مكعب من الغاز وتستهلك  2.15تنتج تونس 
  ).2005(مليار متر مكعب  77.87ب  د إحتياطي من الغاز الطبيعي يقدرويوج
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -5
 :ع ــالموق

تعد الجزائر من بلدان إفريقيا الشمالية الغربية، يحدها من الغرب المغرب ومن 
مالي الجنوب الغربي موريتانيا ومن الشرق تونس وليبيا، ويحدها من الجنوب 

تلي الجزائر السودان البلد اإلفريقي . والنيجر ومن الشمال البحر األبيض المتوسط
  .األكبر مساحة

ويحتل ساحلها أكثر من نصف الضفة  كلم مربع 2.381.741تبلغ مساحة الجزائر 
 1800ـيتسع الفضاء الجوي نحو الجنوب أكثر ب .كلم 1200ـالجنوبية الغربية ب

  . رطانكلم فيما وراء مدار الس
  .مليون نسمة 32.6  :السكــان

  :اخ ــالمن
، وهو مناخ يتميز شمال الجزائر بمناخ البحر األبيض المتوسط في مجموعه تقريباً

وحار وجاف صيفاً رطب وممطر شتاء.  
إن وضعية المناطق بالنسبة للبحر وكذلك االرتفاع عنه وإطاللها عليه كل ذلك 

ارية مشتركة بينها وهذا كلما توجهنا يشكل فوارق جهوية هامة، وخاصيات ق
وعموما تكون . بداخل هذه المناطق المتميزة بمناخ البحر األبيض المتوسط

وموزعة بشكل غير متساو في الزمان  قوية جداً األمطار غير منتظمة وأحياناً
  .والمكان على حد سواء

فصل في  في الجبالوتكون األمطار منعدمة في الصيف بينما تتوفر وبغزارة 
تتميز المناطق الصحراوية بجفاف مطلق . الشتاء وبالهضاب العليا في الربيع

  . تتخلله من حين آلخر أمطار استثنائية غير متوقعة
  :الموارد الطبيعية 

؛ الفسفاتالنفط؛ الغاز الطبيعي؛ الحديد؛ : أهم الموارد الطبيعية في الجزائر
ر دـحتياطي كبير من النفط يقوالجزائر عندها إ. اليورانيوم؛ الرصاص  والزنك
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تريليون متر  160مليار برميل وإحتياطي هائل من الغاز يقدر بـ 12بـ 
  .وتعتبر الجزائر ثامن دولة في العالم في إنتاج الغاز) 2006(مكعب

لتي تتراوح  بين الموارد المائية في الجزائر تعتمد على مياه األمطار في الشمال وا
.  لسنة في المنطقة الساحلية، على الوديان واألنهاريمتر في الّم 670إلى  400

كيلومتر وينبع من جبال األطلس  725حيث يعتبر نهر الشلف أكبرها إذ يبلغ طوله 
ويصب في البحر المتوسط، وتشكّل المياه الجوفية في المناطق الصحراوية مورداً 

  .إضافياً للمياه
  :البيئـــة 

هو زحف الصحراء على األراضي الخصبة و  من أهم المشاغل البيئية في الجزائر
كذلك فإن . تؤدي الممارسات الزراعية الخاطئة والرعي الجائر إلى تعرية التربة

رمي مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية في البحر أدت إلى حدوث ضرر 
شح المياه يعتبر أيضاً هماً وطنياً حيث توضع الخطط لحفظ مياه األمطار . بالغ به
  .الة ملوحة ماء البحروإز

  :اإلقتصـــاد 

% 35يعتمد اإلقتصاد في الجزائر على صناعة الهيدروكربونات التي تساهم في  
وقد شهد اإلقتصاد . من الصادرات% 95من إجمالي ناتج الدخل القومي وتشكل 

ويبلغ إجمالي ناتج . الجزائري إنتعاشاً ملحوظاً بعد إرتفاع أسعار النفط والغاز
شكلت الصناعة  2004، وفي سنة )2003(مليار دوالر 71قومي حوالي الدخل ال

. من إجمالي ناتج الدخل القومي% 10.3والزراعة % 32.3، الخدمات 57.4%
وعلى الرغم من أن قطاع الصناعة يساهم المساهمة الكبرى في اإلقتصاد الوطني 

% 27من العمالة في حين أن الزراعة تستوعب % 9إال أنه يستوعب أقل من 
  .منها

 :الزراعــة والغابات والصيد  .1

من إجمالي اإلقتصاد الوطني ويستوعب % 10يساهم قطاع الزراعة بحوالي 
تغطي حاجيات المجتمع ولذلك يتم استيراد  وهي ال. من العمالة% 27حوالي 

البطاطا والتمور  من الغذاء وأهم المنتجات الزراعية هي القمح، الشعير،% 45
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فقط من % 3وهناك . ة يتركز في سهول التل الساحلية الخصبةومعظم هذه الزراع
. األراضي الجزائرية صالحة للزراعة وإنتاجيتها تعتمد على تغير سقوط األمطار

وتعتبر الجزائر منتجاً للفلّين وخشب . ويربي الرعاة الماعز واألغنام واألبقار
الحكومة إلى ضئيلة وتسعى فهي أما مساهمة صيد األسماك .  الصنوبر الحلبي

 .اإلستفادة من الشاطئ الطويل في تحفيز هذا القطاع

 :التعدين والمعــادن  .2

و أهم الثروات . هناك شركتان للصلب والذهب مملوكتان للدولة قد تم تمليكهما
تروجين، البوزالن، األسمنت، لنالنفط الخام، الغاز الطبيعي، ا: المعدنية في الجزائر

  .ح، الحجر الجيريالميثانول، الرخام، األمال
 :الصناعـة والتصنيـع  .3

من الدخل القومي ويتركز في قطاع % 57.4يشكل قطاع الصناعة حوالي 
الهيدروكربونات التي تشمل النفط، الغاز الطبيعي، المنتجات النفطية المكررة 

. من صادرات الجزائر% 95وتشكل الهيدروكربونات  .والغاز النفطي المسال
األسمنت، : من ناتج الدخل القومي وأهم الصناعات% 9ويساهم التصنيع في  

 . األحذية، الحديد والصلب، القوالب المعدنية والشاحنات

 :الخدمــات  .4

من إجمالي ناتج الدخل القومي ويستوعب % 32.2يشكل قطاع الخدمات حوالي 
وهذا القطاع يتم اآلن تحريره وفتحه لإلستثمار الداخلي . معظم القوى العاملة

التأمين، الصيرفة، : وأهم الجوانب الخدمية التي تتم المنافسة عليها هي. رجيوالخا
النقل الجوي، والسياحة التي تعتبر اآلن ضعيفة لعدم وجود المرافق السياحية 

 .المهيئة رغم ثراء البلد السياحي

  :الطاقـــة 

ميل من مليون بر 2تمتلك الجزائر إحتياطياً كبيراً من النفط والغاز وتنتج حوالي 
ساعة  جيغاواط 27كما تنتج الجزائر . النفط والغاز يومياً معظمها يصدر للخارج

  ).2003(ساعة  جيغاواط 25وتستهلك منها 
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  وتيـة جيبــجمهوري - 6
  .كيلومتر مربع 23.000 :المساحة 
 )2006(نسمة  486530  :السكان

  : الموقع الجغرافي 

غربي إثيوبيا، ومن الجنوب الشرقي يحدها من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب ال
  . الصومال ومن الشرق خليج عدن

  .حار ورطب على الساحل، صحراوي في الداخل :المناخ 
  . ، ثاجورا)العاصمة(جيبوتي  :المدن الرئيسية 
  .راًكيلومت 314 :طول الشواطئ 

 :الموارد الطبيعيــة 

لجيري، الرخام، الملح، رانيت، الحجر اارية، الذهب، الفخار، الغالمناطق الجيوحر
  .الدياتوميت، الجبس والنفط
مترا تحت مستوى البحر مساحتها  170: بحيرة عسل:   توجد بجيبوتي بحيرتان

: بحيرة ابيه و .مغطاة بالملح مربعاً كيلومتراً 65منها  مربعاً كيلومتراً 115
 .ي اإلقليميةداخل األراض مربعاً كيلومتراً 196منها  مربعاً كيلومتراً 560مساحتها 

  .هناك أمطار موسمية قد تصل إلى أمطار إعصارية من المحيط الهندي
  :البيئـــة 

 ومن القضايا البيئية في . هناك مخاطر الزالزل واألعاصير المسببة للفيضانات
عدم كفاية المياه الصالحة للشرب، محدودية األراضي الصالحة :  جيبوتي

  .لإلنقراض للزراعة، التصحر، تعرض بعض األحياء

  :اإلقتصـــاد 

تيجي ايعتمد اإلقتصاد في جيبوتي على نشاط الخدمات المرتبطة بموقع البلد اإلستر
ثلثا السكان يعيشون في . ووضعها كمنطقة تجارة حرة في شمال  غرب أفريقيا

ويحد شح األمطار . العاصمة والباقي يعيشون في األرياف معظمهم يمارس الرعي
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جعل الزراعة محصورة في الفواكه والخضروات، ومعظم من زراعة الحبوب وي
تقدم جيبوتي خدمات العبور والتزود بالوقود للكثير من السفن . الغذاء يتم استيراده

وجيبوتي بلد قليل . العابرة من المحيط الهندي إلى البحر األحمر عبر خليج عدن
نبية لدعم إقتصادها وتعتمد على المساعدات األج. الموارد الطبيعية وقليل الصناعة

مليون دوالر تساهم الزراعة  619وإجمالي دخلها القومي . ومشاريعها التنموية
  ).2002% (80.7والخدمات % 15.8، الصناعة %3.5بـ

الفواكه، الخضروات، القهوة : أهم المنتجات الزراعية والحيوانية في جيبوتي
  .و الجلود اإلبلالماعز، األغنام، ) عبور(

 .البناء، الصناعات الغذائية والملح: اتوأهم الصناع

  :الطاقـــة 

ساعة من الكهرباء كافية إلستهالكها المحلي وتستهلك  جيغاواط 0.25تنتج جيبوتي 
  .برميل نفط في اليوم 12000

  
  ة ــة السعوديـة العربيـالمملك - 7

 : عــالموق

سيا حيث يحدها تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة آ
الخليج العربي، واإلمارات العربية المتحدة وقطر،  البحر األحمر، وشرقاً غرباً

بمجموع حدود  .اليمن وسلطنة عمان الكويت والعراق واألردن، وجنوباً وشماالً
  .كيلومتراً 2640كيلومتراً وشاطئ يمتد إلى  4431يقدر ب 
  :ة ــالمساح

بعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر تشغل المملكة العربية السعودية أر
    .مربعاً كيلومتراً 2.250.000بأكثر من 
  .نسمة  27,019,731 :السكــان
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  :اخ ــالمن

يختلف مناخ المملكة من منطقة ألخرى الختالف تضاريسها وهي تقع تحت تأثير 
 بارد شتاءو حار صيفاً ،قاريعلى العموم مناخها  .المرتفع الجوي المداري

أمطارها شتوية ويعتدل المناخ على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، أما و
على السواحل ترتفع ها بارد وجاف وؤالمناطق الوسطى فصيفها حار وجاف وشتا

  .درجة الرطوبة
  :المــوارد الطبيعيــة

. لقد شكل مصدر النفط الهائل في المملكة جل اإلقتصاد والتنمية في السعودية
 :وعندها أيضاً إحتياطيات من. بيعيلمملكة أيضاً كمية كبيرة من الغاز الطوتمتلك ا

. ، البالتين، الفضة، والزنكالفسفاتالبوكسيت، الفحم، النحاس، الذهب، الحديد، 
  .وتمتلك مصادر غير معدنية مثل الحجر الجيري ورمل الزجاج

الشرقية اآلبار  ال تمتلك السعودية أنهاراً أو بحيرات، ولكن تستخدم في المنطقة
وهناك في المناطق الشمالية والشرقية . االرتوازية والينابيع كمصادر للمياه

معظم . أحواض مياه جوفية كبيرة أكبرها به من المياه ما يوجد في الخليج العربي
الجنوبي في عسير يستقبل  اإلقليمالمملكة تسقط بها أمطار غير منتظمة ولكن 

  . يمترلّم 300لى الشهر العاشر بمعدل مس إأمطاراً من الشهر الخا
  :البيئـــة 

تواجه السعودية تحديات بيئية عديدة، فلديها أراضي قليلة جداً صالحة للزراعة، 
ة المياه وما يصاحبه من تصحر وزحف للرمال، ناتج عن العواصف الغبارية وشح

اً للشواطئ كما أن هناك تلوث. والرملية المتكررة والمتسببة في إعاقة المواصالت
  .بالبقع النفطية
  :اإلقتصــاد 

ولكنه  2006إلى  2003اإلقتصاد السعودي إقتصاد قوي شهد نمواً سريعاً من 
تنتج السعودية من النفط والغاز . يعتمد بشكل أساسي على إنتاج وتصدير النفط

وهي تواجه تحدي تنويع اإلقتصاد وتحديثه . الطبيعي أكثر من أي دولة في العالم
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إجمالي ناتج الدخل القومي . ث ال يظل معتمداً على النفط وتأرجح أسعارهبحي
)GNP ( مليار دوالر أمريكي وبمعدل  338يعادل تقريباً  2005السعودي سنة

  %.7نمو يبلغ حوالي 
 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

من إجمالي % 3يساهم قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية بحوالي 
وتحد قلة المياه واألراضي . من العمالة% 6الوطني ويستوعب حوالي  اإلقتصاد

محصول الحبوب الرئيسي هو القمح، حيث تنتج منه . الخصبة من إنتاج المحاصيل
التمور، البطاطا، الطماطم، البطيخ، الذرة : المحاصيل األخرى هي. كميات كبيرة

نتجاتها وكذلك عندها فائض وهي مكتفية ذاتياً من األلبان وم). السرقوم(الرفيعة 
. مما هي في الزراعة أكثرومعظم األراضي مستخدمة في الرعي . من لحم الدجاج

مليون هكتار من األراضي المزروعة باألشجار، كما يوجد العديد من  6وهناك 
المشاتل والمحاضن لزراعة البذور وإنتاج األسمدة وزرع األشجار لمكافحة 

طن متري في  55000زراعتها فتنتج ما يقدر ب أما صيد األسماك و. التصحر
  .2002سنة 

 :التعدين والمعــادن  .2

من % 95-90از حيث يشكل لمعادن في المملكة على النفط والغيتركّز إستخراج ا
من إجمالي ناتج الدخل القومي % 40من موارد الدولة و % 80-70الصادرات، و

ويقدر . من العمالة فقط% 1.5وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع النفط يستوعب 
تريليون قدم مكعب من  235مليار برميل من النفط و  262إحتياطي المملكة بـ 

والمعادن التي تأتي بعد ذلك في ). رابع أكبر إحتياطي في العالم(الغاز الطبيعي 
الحجر الجيري، الجبس، : الحديد الخام، الذهب والنحاس ثم يأتي: األهمية هي

              .   الرخام و الفخار
 :الصناعــة والتصنيــع  .3

% 8.1من الدخل القومي ويستوعب حوالي % 8.8يمثل قطاع الصناعة حوالي 
 األنشطةصناعة المعادن وتكرير النفط هما من أهم ). 2004(من القوى العاملة 

 2005الصناعية في السعودية وهي في ازدياد حيث بلغ نمو هذه الصناعة في سنة 
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األسمنت، األسمدة، الصلب، إصالح : األخرى في المملكة هي والصناعات %. 7
  . السفن والطائرات والبناء

 :الخدمــات  .4

من % 73من إجمالي ناتج الدخل القومي ويشغل % 40يساهم قطاع الخدمات ب 
 . القوى العاملة

 :السياحـة  .5

تنمو السياحة في السعودية بشكل مضطرد ويشكل الحجاج والمعتمرون العمود 
ويتم التوسع في البنية التحتية إلستيعاب األعداد الهائلة . ري لهذه السياحةالفق

 .للحجاج والمعتمرين

 :القــوى العاملــة  .6

  .مليون ثلثها من العمالة األجنبية 6.76تقدر القوى العاملة في السعودية بحوالي 
  :الطاقــة 

حرارية التي في السعودية من محطات القدرة ال الكهربائيةتأتي معظم الطاقة 
وقد أصبح إنتاج الكهرباء، باإلضافة إلى إزالة ملوحة ماء . تستخدم مصدر النفط

 جيغاواط 145.1فالسعودية تنتج . البحر، من القضايا المهمة في العقد الماضي
والطلب على ). 2003(ساعة  جيغاواط 135ساعة من الكهرباء في حين تستهلك 
% 7السكان وزيادة المشاريع التنموية بمعدل  الطاقة أصبح يتزايد نتيجة النمو في

في السنة، ولذلك البد من بناء محطات توليد كهرباء جديدة وقد شجعت الحكومة 
  . القطاع الخاص لإلستثمار في هذا المجال

  ودانــــة الســجمهوري - 8
  ).مليون ميل مربع( ومتر مربعكيل 2.505.813 : المساحة
 مليون نسمة 34 :السكان

ثيوبيا أيحدها من الشمال مصر، ومن الشرق البحر األحمر و : ع الجغرافيالموق
، ومن الجنوب الغربي الديمقراطيةوإرتريا، ومن الجنوب كينيا وأوغندا والكنغو 

  . جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن الغرب تشاد، ومن الشمال الغربي ليبيا
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 200 زراعة بحواليتقدر األراضي السودانية الصالحة لل : األراضي والمناخ
مليون فدان، كما يمثل  30أي حوالي  % 15مليون فدان يستغل منها حوالي 

المناخ والتربة فرصة جيدة لمجاالت عديدة في اإلنتاج الزراعي  اختالف
  . والحيواني في مختلف مواسم السنة

  : الموارد الطبيعية

: إحتياطيات من خاماتيعتبر النفط مورداً طبيعياً أساسياً في السودان، كما توجد 
ويعتبر نهر . الكروم، النحاس، الذهب، الحديد، الميكا، الفضة، التنغستن والزنك

مياه األمطار والمياه السطحية والمياه  النيل المورد المائي األساسي باإلضافة إلى
في العام  مليار متر مكعب 18.5 ـالجوفية وتقدر حصة السودان من مياه النيل ب

في العام كما تنتشر  مليار متر مكعب 12.2ن منها حاليا حوالي يستغل السودا
 ويقدر مخزونها بنحو. من مساحة السودان % 50المياه الجوفية في أكثر من 

  .مليار متر مكعب 15.200
  :البيئـــة 

يعاني السودان من نقص في المياه الصالحة للشرب ومن إنحسار لألحياء البرية 
  .ر، تعرية التربة، التصحر والجفافبسبب الحروب والصيد الجائ

  :اد ـــاالقتص

يعتبر السودان من األقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية ممثلة في األراضي 
ويعتمد السودان . الزراعية، الثروة الحيوانية والمعدنية، الغابات والثروة السمكية

ن إضافة للصناعة من نشاط السكا %80 على الزراعة حيث تمثل رئيسياً اعتماداً
  . خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة

  :ة ـــالزراع
تمثل الزراعة القطاع الرئيسي لالقتصاد السوداني لذلك فإن معظم الصادرات 

، الحبوب السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل القطن، الصمغ العربي
تصدر للدول األفريقية باإلضافة للخضر والفاكهة التي . لخإ…الزيتية واللحوم

  .من إجمالي الناتج المحلي%  34وتساهم الزراعة بنحو . والعربية
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  :الثروة الحيوانية 
يشغل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية في االقتصاد السوداني من حيث 

مليون رأس من الثروة الحيوانية  130األهمية إذ يمتلك السودان أكثر من 
   .سمكية في المياه العذبة والبحر األحمرباإلضافة للثروة ال

  :ة ـــالصناع
تتركز الصناعة في السودان في الصناعات التحويلية والتي تعتمد على المنتجات 
الزراعية حيث تزدهر كل من صناعة النسيج والسكر والزيوت والصناعات 

وذلك  ويجد القطن عناية خاصة من الدولة. الغذائية في السودان باإلضافة للمعادن
بسبب الطلب المتزايد عليه في األسواق العالمية، كذلك الصمغ العربي حيث أن 
السودان هو الدولة األولى في العالم في إنتاج الصمغ العربي ويتم تصديره للدول 

 الصناعةيمثل السكر مكانة هامة في كما  .األوروبية والواليات المتحدة األمريكية
بتصدير  كتفاء الذاتي من السكر ويقوم حالياًالسودانية وقد حقق السودان اال

  .الفائض
  :الطــاقــــة 

ألف  400تصدر منها ) 2005(ألف برميل نفط يومياً  500تنتج السودان حوالي 
  .مليارات برميل 3كما يقدر اإلحتياطي بحوالي . برميل وتستهلك الباقي محلياً

نها ينتج من القدرة المائية م% 46، جيغاواط 3يقدر إنتاج الطاقة في السودان بـ 
  .التي يمكن زيادتها بإنشاء المزيد من السدود

  

  لجمهورية العربية السوريةا - 9
 : عـالموق

تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط 
تحدها تركيا من الشمال والعراق من الشرق وفلسطين واألردن من الجنوب ولبنان 

  .حر األبيض المتوسط من الغربوالب
  . مربعاً كليومتراً 185180  :المساحة 
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  مليون نسمة 19    : السكان
  : المنـاخ

المناخ الخاص بمنطقة البحر األبيض المتوسط وهو  بشكل عاميسود في سورية 
وتقسم . يتصف بشتاء ممطر وصيف جاف يتخللهما فصالن انتقاليان قصيران

لى أربع مناطق تتطابق مع المناطق الجغرافية اآلنفة سورية من ناحية مناخها إ
الذكر، إذ أن العامل المحدد في هذا التقسيم هو كمية األمطار المحددة بوجود 

وتتصف المنطقة الساحلية . وسلسلة جبال لبنان الغربية. سالسل الجبال المذكورة
الل بأمطار غزيرة خالل فصل الشتاء ودرجة حرارة متوسطة ورطوبة عالية خ

أما المنطقة الداخلية فتتصف بهطول األمطار في فصل الشتاء . فصل الصيف
أما . وبصيف حار وجاف باإلضافة إلى تغيرات يومية كبيرة في درجة الحرارة

متر عن سطح البحر  ألفالمنطقة الجبلية وهي الواقعة على ارتفاع يزيد عن 
خالل فصل الشتاء  )مليمتر 1000(فتهطل فيها األمطار بغزارة قد تزيد عن 

أما منطقة البادية فتتصف بأمطار قليلة . خالل الصيف ويكون الطقس فيها معتدالً
  .خالل فصل الشتاء وبصيف حار وجاف

  :الموارد الطبيعيــة 

؛ الكروم؛ الحديد؛ الفسفاتات من النفط والغاز الطبيعي؛ يإحتياط يوجد لدى سورية
  .جبس؛ الرخامالمنغنيز؛ القطران؛ الصخور الملحية؛ ال

ي ينبع من تركيا أهم نهر في وبالنسبة للموارد المائية فيعتبر نهر الفرات الذ
ونهر بردى الذي ينبع من جبال . المائية سوريةمن موارد % 80ويشكل  سورية

   . لبنان ويصب في الصحراء مكوناً غوطة دمشق
  :البيئـــة 

تعرية  –الرعي الجائر  –حراج إزالة األ: شاكل البيئية التي تواجه سورية أهم الم
تلوث المياه من مياه الصرف الصحي ومخلفات تكرير النفط  –التصحر  –التربة 

تفاقم شح المياه بزيادة عدد السكان والتوسع . ندرة المياه الصالحة للشرب -
  . كما تعتبر العواصف الرملية والغبارية أخطاراً بيئية طبيعية. الصناعي
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  :اإلقتصـــاد

اد السوري يعتبر إقتصاداً متنوعاً واليعتمد على قطاع واحد ولكن ميزانية اإلقتص
الدفاع واألمن الكبيرة الناتجة عن التهديد اإلسرائيلي تعتبر معوقاً كبيراً للنمو 

مليار دوالر تشكل  25يقدر إجمالي ناتج الدخل المحلي السوري ب . اإلقتصادي
  .منه% 42 والخدمات% 29، الصناعة %29الزراعة حوالي 

  :الزراعة والثروة الحيوانية . 1
 هكتار 18.517.971تبلغ المساحة العامة ألراضي الجمهورية العربية السورية 

ماليين هكتار أراضي زراعية والباقي جبال وبادية، وتتميز البادية  6منها حوالي 
ة السورية بأنها صالحة إلنبات األعشاب وتستعمل كمراع عندما تهطل كميات كافي

. أولوية عالية في خطط التنمية السورية سوريةولقطاع الزراعة في  .من األمطار
تخطط الدولة لإلكتفاء الذاتي من الغذاء، زيادة التصدير من المنتجات الزراعية 

من إجمالي % 25ويساهم قطاع الزراعة بأكثر من . ومنع الهجرة من األرياف
تشكل األراضي الزراعية . املةمن القوى الع% 30ناتج الدخل القومي ويشغل 

أهم . مروية% 21من األراضي السورية والتي منها حوالي % 28حوالي 
المنتجات الزراعية الحبوب مثل القمح والشعير وشمندر السكر والفواكه والقطن 

كما تهتم الدولة بالثروة . الذي تقلصت األراضي المخصصة له نتيجة شح المياه
  . من هذا القطاع% 16الحيوانية التي تشكل 

  :التعديــن والمعــادن . 2
ات بعد أن قل يفقد قل إنتاجه في التسعين سوريةأهم معدن مستغل في  الفسفات

مليون  2ليصل إلى  2001الطلب عليه وهبطت أسعاره ولكن زاد اإلنتاج مع بداية 
  .كما يوجد الرخام والجبس والملح واألحجار. طن

  :الصناعــة والتصنيــع. 3
من ناتج % 30قطاع الصناعة؛ التعدين، التصنيع، البناء، النفط ويساهم ب  يضم

: أهم المنتجات الصناعية. من القوى العاملة% 30الدخل المحلي ويشغل حوالي 
كما يشهد قطاع . الفسفاتالنفط، النسيج، األغذية، العصائر والمشروبات، التبغ و

  .البناء والتشييد نمواً مضطرداً
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  : والسياحــةالخدمــات . 4
من إجمالي ناتج الدخل المحلي ويستوعب % 42يساهم قطاع الخدمات بما يقدر ب 

كما تعول الدولة على السياحة التي أصبحت . من القوى العاملة% 40حوالي 
  .من إجمالي ناتج الدخل المحلي% 10تتنامى وتساهم بحوالي 

  :القــوى العاملــة  .5
% 30منها في قطاع الخدمات، % 40ماليين  5ب  سوريةتقدر القوى العاملة في 

  .في الصناعة والتجارة% 30في الزراعة، 
  :الطاقـــة 

). 2003(ساعة  جيغاواط 24ساعة وتستهلك  جيغاواط 29.53 سوريةتنتج 
ولقد تم . وتشغل محطات توليد الكهرباء بالنفط والغاز الطبيعي والقدرة المائية

 45ومصر واألردن بسعة  ريةسوإنشاء محطات قوى مشتركة تربط بين 
والحكومة تطمح إلى  سوريةيعتبر التزود بالكهرباء أولوية وطنية في   .جيغاواط

وتخضع محطات القوى  2010من القدرة الكهربية بحلول  ميغاواط 3000زيادة 
توجد مشاكل في . الحالية إلى أعمال صيانة مكثفة وهناك أربع محطات قوى جديدة

نتيجة للنوعية الرديئة % 25ء نتيجة للفاقد الذي يصل إلى شبكات توزيع الكهربا
ألسالك التوصيل ومحطات المحوالت ولكن مشاريع التوسع والتحديث لهذه 

  .الشبكات قائمة وفي طريقها لإلستكمال
ولكنها لم تبدأ التصدير إال في منتصف  1968سنة  سوريةلقد بدأ إنتاج النفط في 

ست دولة نفطية لي سوريةوعلى الرغم من أن . ات من القرن المنصرميالثمانين
 سوريةيقدر إنتاج . رئيسية ولكن النفط يلعب دوراً محورياً في اإلقتصاد السوري

. برميل 265000تستهلك منها ) 2004(برميل في اليوم  522700من النفط ب 
ويقدر . ويعاني قطاع النفط من مشاكل أساسية مثل تراجع اإلنتاج واإلحتياطي

مليار متر مكعب من  241مليار برميل من النفط و  2.5ياطي السوري ب اإلحت
  .الغاز الطبيعي
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  ال ــة الصومــجمهوري - 10
  .كيلومتر مربع 637.657 :المساحة 
 مليون نسمة 9  :السكان

يحدها من الشمال جيبوتي وخليج عدن، ومن الشرق والجنوب  : الموقع الجغرافي
 كيلومتراً 2340وتبلغ حدودها البرية  .ينيا وإثيوبياالمحيط الهندي، ومن الغرب ك

   .اًكيلومتر 3025وشاطؤها 
ة من مناخ صحراوي ورياح موسمية شمالية شرقي .حار ورطب : اخــالمن

ربية من مايو إلى أكتوبر، حرارة معتدلة في الشمال ديسمبر إلى فبراير وجنوبية غ
تظم وجو حار ورطب بين سقوط أمطار بشكل غير من. وحارة جداً في الجنوب
  .فترات الرياح الموسمية

  :الموارد الطبيعية 

 –البوكسايت  –الجبس  –القصدير  –إحتياطي كبير من الحديد الخام  –اليورانيوم 
  . الغاز الطبيعي والنفط –األمالح  –النحاس 

  : البيئــة 

 –العواصف الغبارية على السهول الشرقية في الصيف  –الجفاف المتكرر 
اختالط المياه الملوثة مع مياه الشرب  –المجاعات  –لطوفان في مواسم األمطار ا

الرعي الجائر  –التصحر  –نقص األحراج  –والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك 
  .تعرية التربة –

  . ، بربره، كيسمايو، هرجيسا)العاصمة(مقاديشو  :المدن الرئيسية 
  :اإلقتصـــاد

لي باإلنقسامات السياسية والحروب وغياب دور الدولة لقد تأثر اإلقتصاد الصوما
 األنشطةستمرت ألن معظم م من هذا فإن الحياة اإلقتصادية االمركزية، وبالرغ

  :الصومالي بسيطاً وينقسم إجماالً إلى االقتصادمحلية ويسيرة الحماية، كما يعتبر 
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  : الزراعة والثروة الحيوانية. 1
انية القطاع األهم في اإلقتصاد الصومالي وتشكل تعتبر الزراعة والثروة الحيو

من % 71من الصادرات وتستوعب % 65من إجمالي ناتج الدخل المحلي و% 40
أهم . ويشكل البدو المعتمدون على الرعي معظم الشعب الصومالي. العمالة

الذرة  –الموز  –األسماك  –الجلود : المنتجات الحيوانية والزراعية في الصومال
 –السمسم  –المانغو  –قصب السكر  – األرز –جوز الهند  –الذرة  – الرفيعة
واألراضي الصالحة للزراعة في الصومال قليلة . الماعز –الغنم  –اإلبل  –الفول 

كيلومتر مربع أراضي  2000من األراضي الصومالية منها % 2جداً، حوالي 
  .مروية

  : الصناعة والتصنيع والخدمات. 2
لصومال صغير ومبني على صناعة المنتجات الزراعية ولكنه قطاع الصناعة في ا

بالرغم من الفوضى إال ان قطاع الخدمات . خرب جراء النزاعات وبيع كخردة
من ناتج % 10يساهم قطاع الصناعة ب حوالي . ظل حياً بل وحقق شيئاً من النمو
من القوى % 29منه ويستوعب القطاعان % 25الدخل القومي والخدمات ب 

اعة السكر والنسيج وهناك القليل من الصناعات الخفيفة متمثلة في صن. املةالع
  .ت الالسلكيةوبعض اإلتصاال

  : الطاقـــة

يوجد إحتياطي وال إنتاج للنفط  ال). 2003(ساعة  جيغاواط 0.25تنتج الصومال 
برميل في اليوم ولديها إحتياطي من الغاز  5000في الصومال ولكنها تستهلك 

  .مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 5663قدر ب الطبيعي ي
  

  راق ـــة العـجمهوري - 11
 :ع ـــالموق

وتشكل القسم الشمالي الشرقي من  آسياتقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة 
واألردن  سوريةالوطن العربي تحدها تركيا من الشمال وإيران من الشرق و



126 
 
 
 
 
 
 

 

عربي والكويت والعربية السعودية من الخليج الووالعربية السعودية من الغرب 
  .الجنوب

  .كيلومتر مربع 435052تبلغ مساحة العراق  :المساحة 

  نسمة 26783000  :السكــان
  :أقسام سطح العراق 

  :السهل الرسوبي  -1
يحتل السهل الرسوبي ربع مساحة العراق ويمتد بين مدينة بلد على نهر دجلة 

ود على نهر الفرات من جهة الشمال والحدود ومدينة الرمادي في منطقة التل األس
اإليرانية من جهة الشرق والهضبة الصحراوية من جهة الغرب وتدخل ضمنها 

  .والبحيرات األهوارمنطقة 
  :الهضبة الصحراوية  -2

ويتراوح ارتفاعها بين  البالدمساحة نصف تقع في غرب العراق وتحتل حوالي 
  .زيرةمتر وتدخل ضمنها منطقة الجمائة وألف 

  :ة ــة الجبليـالمنطق -3
تقع المنطقة الجبلية في القسم الشمالي والشمالي الشرقي من العراق وتمتد إلى 

وتركيا وإيران في الغرب والشمال والشرق وتحتل  سوريةحدوده المشتركة مع 
  .هذه المنطقة ربع مساحة العراق

  :ة ـة المتموجــالمنطق -4
الواطئة في الجنوب وبين الجبال العالية في أقصى وهي منطقة انتقالية بين السهول 

من مساحة المنطقة الجبلية منها %  50الشمال والشمال الشرقي في العراق وتحتل 
إلى  100كيلومتر مربع خارج المنطقة الجبلية ويتراوح ارتفاعها من ) 42000(

 200كيلومتر مربع ضمن المنطقة الجبلية ويترواح ارتفاعها من  25000م و 200
  .م 450إلى 
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  :الطبيعي  اإلنبات  مناطق -  5
  :منطقة الغابات واألعشاب الجبلية  - أ

دود منطقة البحر المتوسط وتعتبر تقع هذه الغابات في منطقة الجبال العالية وفي ح
وتغطي  وإعتدال الحرارة، األمطاركثف مناطق العراق إنباتاً وذلك بسبب وفرة أ

لمنطقة أما الثالثين بالمائة الباقية فتشمل من مساحة ا % 70حوالي  الحشائش
وأهم نباتات هذه المنطقة هي البلوط واللوز والجوز والصنوبر . وأشجار شجيرات

  .وحبة الخضراء
  : منطقة السهوب  -ب

من األطراف الشرقية للسهل  وقسماً) المتموجة ( تشمل األراضي شبه الجبلية 
  .ش وبعض النباتات البصلية والشوكيةالرسوبي، وتتكون معظم نباتاتها من الحشائ

  :منطقة ضفاف األنهار  -ج
تشمل ضفاف األنهار في مختلف جهات العراق ويتكون نباتها الطبيعي من أشجار 
وشجيرات وحشائش أهمها الغرب والصفصاف واالثل وعرق السوس والعاقول 

  .والشوك
ضيات وتنمو على ضفاف األنهار أشجار زرعها اإلنسان مثل أشجار الحم

  .والنخيل
  :هوار والمستنقعات منطقة األ - د

تقع في جنوب السهل الرسوبي وتكون على شكل مثلث تقع مدن العمارة 
والناصرية والقرنة على رؤوسه وتقع في هذه المنطقة أهم أهوار العراق هور 

  .الحمار، ونباتها الطبيعي هو القصب والبردي رالحويزة وهو
  :قة الصحراوية ـالمنط -6
مل هذه المنطقة الهضبة الصحراوية والسهل الرسوبي ماعدا أطرافه الشمالية تش

ونتيجة للتفاوت العظيم للحرارة بين الصيف والشتاء والليل والنهار . والشرقية
نباتات هذه المنطقة قليلة ومكيفة نفسها لهذه  أصبحتوكذلك األمطار القليلة 

صوم والسدر واألشواك وغيرها من الظروف القاسية وأهم النباتات هي االثل والقي
  .النباتات الصحرواية
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  :اخ ــالمن

يقع العراق ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية، إال أن مناخه قاري شبه مداري 
في  تتساقط معظمهاوأمطاره تشبه في نظامها مناخ البحر األبيض المتوسط، حيث 

  .فصل الشتاء وكذلك الخريف والربيع وتنعدم صيفاً
وتشمل  :مناخ البحر المتوسط .1:سيم مناخ العراق إلى ثالثة أنواع وهي ويمكن تق

الشرقي وتمتاز بشتائها البارد حيث تسقط الثلوج فوق  الشمالالمنطقة الجبلية في 
وصيفها  متر سنوياًيمل) 1000-400(قمم الجبال وتتراوح كمية األمطار ما بين 

. مئوية في معظم أجزائها درجة 35تزيد درجات الحرارة على  معتدل لطيف ال
ويسود السهل :المناخ الصحراوي الحار -3 .وهو مناخ انتقالي مناخ السهوب .2

من سطح العراق وتتراوح األمطار % 70الرسوبي والهضبة الغربية ويشمل 
متر ويمتاز بالمدى الحراري الكبير ما بين الليل يمل) 200- 50( نالسنوية فيه ما بي

درجة ) 50-45(ء، حيث تصل درجات الحرارة ما بين والنهار والصيف والشتا
مئوية وفي فصل الشتاء يسود الجو الدافئ، وتبقى درجات الحرارة فوق درجة 

  . دون ذلك لبضع ليال تهبط إلى ما اإلنجماد وال
  :المــوارد الطبيعيــة

األراضي الزراعية في العراق غنية ومنتجة وخاصة في السهول الوسطى  
سبب نهري دجلة والفرات فإن العراق يمتلك أكبر إحتياطي مياه في وب. والجنوبية
فهو يمثّل . كما أن الهيدروكربونات تعتبر أهم مورد طبيعي في العراق. المنطقة

والغاز مورد . مليار برميل 113ثالث أكبر إحتياطي نفط في العالم حيث يقدر بـ 
من % 2عب أي تريليون متر مك 3.1 ـطبيعي آخر إذ يقدر اإلحتياطي ب

  .والكبريت الفسفاتهناك بعض الموارد المعدنية األخرى مثل . اإلحتياطي العالمي
  :البيئـــة 

قت أزمات بيئية خلّ 2007إلى  1980التي مر بها العراق في الفترة من   األحداث
لها العراق خالل ثالث حروب  يجة العمليات العسكرية التي تعرضخطيرة نت

نابل غير المنفجرة واأللغام والخرد العسكرية التي قد تحتوى وخلفت العديد من الق
وبسبب إنهيار البنية التحتية للدولة خالل الحرب األخيرة . على اليورانيوم المنضب
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فإن الكثير من الناس غير قادرين على الحصول على الماء الصالح للشرب 
الها المختلفة مصدر تشكّل أماكن تراكم النفايات بأشك. والرعاية الصحية المناسبة
والجدير بالذكر إن تحطم اآللة العسكرية والصناعية . خطر صحي وبيئي كبير

أثناء الحرب قد أطلق المعادن الثقيلة وغيرها من المواد الخطيرة والسامة في الجو 
هناك أيضاً العديد من البقع النفطية التي نتجت من تحطم . والتربة والمياه الجوفية

نوعية التربة في السهول الجنوبية تأثرت بترسب . لقطاع النفط البنية التحتية
ر وتعرية التربة ساهما أيضاً في إنقاص التصح. كميات كبيرة من األمالح

  .األراضي الزراعية
  : اإلقتصــاد

لقد عانى اإلقتصاد كثيراً من الحروب والحصار وهو يعتمد بشكل رئيسي على 
في ظل تحسن في إال إلقتصاد العراقي تطوراً يمكن أن يشهد ا وال  .صناعة النفط

  .السياسي واالستقرارالوضع األمني 
   الزراعة والثروة الحيوانية والغابات .1

من األراضي % 1من األراضي العراقية صالحة للزراعة و % 13ما يقارب من 
القمح، الشعير، : وأهم المنتجات الزراعية هي. مروي من أجل زراعة الحبوب

واإلنتاج الحيواني يتمثل في الماشية . ، الخضروات، التمور، القطناألرزالذرة، 
  .واألغنام

لقد كان لإلنفجار السكاني، األسلوب الزراعي والحرائق أثر سلبي على الغابات 
  .حيث لم يبق منها إال تلك الموجودة في المنطقة الجبلية الشمالية

يلة وتعتمد على الكائنات على الرغم من وجود األنهار إال أن الثروة السمكية قل
  .البحرية الموجودة في الخليج العربي

  :التعدين والمعادن  .2
إلى جانب الهيدروكربونات، هناك القليل من المعادن األخرى موجودة في العراق 

وتأثّر قطاع التعدين، كغيره من . واألمالح والكبريت الفسفاتوهي محصورة في 
  .اتيعاقبة وحصار التسعينالقطاعات األخرى، سلباً بالحروب المت
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  :الصناعة والتصنيـع . 3
والصناعات . تقليدياً تعتبر الصناعة في العراق مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالنفط
ولقد أعاق . البترولية األساسية هي تكرير النفط وصناعة الكيماويات واألسمدة

بر إستثناء المرتبطة به يعتكما أن البناء والصناعات . الحصار تنوع هذا القطاع
  .زدهر نتيجة الحاجة لبناء ما تم من دمارحيث ا

  :القوى العاملــة . 4
وتتوزع القوى العاملة . مليون 7.5بـ  2004قدرت القوى العاملة في العراق سنة 

 –قطاع الصناعة % 17.5 –قطاع الخدمات % 66.4: حسب القطاعات كاآلتي
والشك %. 60ب حوالي  2005وقد قدرت البطالة سنة . قطاع الزراعة% 16.1

  .إنه في ظل  الظروف الحالية يتعذر الحصول على معلومات إحصائية دقيقة
  :  الطــاقة

بإمتالكها لثالث أكبر إحتياطي نفطي في العالم يمكن القول أن العراق لديها 
وحتى اآلن فإن العراق لم يسترجع مقدرته على . مقومات اإلكتفاء الكلي من الطاقة

تمتلك العراق ثمان مصافي للنفط أكبرها . 2003ط التي كانت قبل سنة إنتاج النف
موجودة في بيجي والبصرة والدورة وعلى الرغم من ذلك فإن العراق اآلن 

  .يستورد الوقود نتيجة ألسباب فنية وأمنية في هذه المصافي
من نظام توليد وتوزيع الكهرباء قد تم تدميره خالل الحروب ولم % 90ما يقارب 

من سعة توليد  جيغاواط 5تم تقدير  2006في سنة . تم استرجاعه كلياً حتى اآلني
وهذا مما يؤدي إلى . هي الطلب عليها جيغاواط 8القدرة الكهربائية بالمقارنة مع 

اإلنقطاع المتكرر في القدرة الكهربائية وإستيراد القدرة الكهربائية من إيران 
فقط من حاجتها للتشغيل بسعتها % 20كما أن المصانع تتحصل على . سوريةو

  . القصوى
   

 انــــــمة عــسلطن - 12
تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية،  :الموقع 

من مضيق هرمز في الشمال وحتى  كيلومتر تقريباً 1700وتمتد سواحلها مسافة 
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الخليج العربي، : ثة هيالحدود المتاخمة لجمهورية اليمن وتطل بذلك على بحار ثال
ويحدها من ناحية الغرب دولة اإلمارات العربية  .وخليج عمان، وبحر العرب

المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوب الجمهورية اليمنية، ومن الشمال 
  .مضيق هرمز، ومن الشرق بحر العرب

  . مربع كيلومتر 309500   :المساحة 
  )2006(سمة ن   3102229    :السكـان

 في المناطق الساحلية الطقس حار رطب في الصيف في حين نجده حاراً :المناخ 
في الداخل، باستثناء بعض األماكن المرتفعة حيث أن الجو معتدل على مدار  جافاً
أما عن األمطار في . وفي المنطقة الجنوبية نجد أن المناخ أكثر اعتداالً. العام

منتظمة بشكل عام ومع ذلك ففي بعض األحيان سلطنة عمان فهي قليلة وغير 
تهطل أمطار غزيرة، وتستثنى من ذلك المنطقة الجنوبية حيث تهطل عليها أمطار 

  .غزيرة ومنتظمة بين شهري يونيو وأكتوبر نتيجة للرياح الموسمية
  :المـوارد الطبيعيـة 

كروم، ، الرخام، الحجر الجيري، ال)أسبستوس(النفط، النحاس، الحرير الصخري 
  . أما المياه فمصادرها محدودة. الجبس، الغاز الطبيعي

  :البيئـــة 

الجفاف  –تثير الرياح الصيفية الكثير من العواصف الرملية والغبارية في الداخل 
محدودية المياه الصالحة  –تلوث الشواطئ بالبقع النفطية  –إرتفاع ملوحة التربة  –

  .للشرب
  : ادــــاإلقتص

ماني إقتصاد صاعد مدعوم بإيرادات النفط والغاز الطبيعي والتجارة اإلقتصاد الع
والعمالة معظمها أجنبية ولكن الدولة تشجع إحاللها بعمالة وطنية وذلك بتدريب 

مليار دوالر  40ويبلغ إجمالي ناتج الدخل المحلي حوالي . وتأهيل العمالة الوطنية
)2005.(  
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 :الزراعة والثروة الحيوانيـة  .1

من % 1اضي الصالحة للزراعة قليلة في سلطنة عمان حيث تبلغ أقل من إن األر
، التمور، الحمضيات، الموز: لزراعيةوأهم المنتجات ا. مجموع األراضي

والبقر  اإلبلالثروة الحيوانية تتمثل في . الفصفصة، الخضروات والحبوب
. خارجباإلضافة إلى الثروة السمكية التي تكفي لإلستهالك المحلي وتصدر لل

 .من إجمالي ناتج الدخل المحلي% 3ويساهم هذا القطاع بحوالي 

 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

حيث تتم إسالة (تركز خطط التنمية الصناعية في سلطنة عمان على موارد الغاز، 
خدمات الموانئ تصنيع المعادن، البتروكيماويات و) الغاز الطبيعي وتصديره

إسالة  –تكرير النفط : صناعات الموجودة في عمان اآلنوأهم ال. والسفن العالمية
 –الكيماويات  –الحديد الصلب  –النحاس  –اإلسمنت  –البناء  –الغاز الطبيعي 

من إجمالي ناتج الدخل % 39ويساهم القطاع بحوالي . النسيج  و األلياف البصرية
لمحلي من إجمالي ناتج الدخل ا% 58 ـكما يساهم قطاع الخدمات ب. المحلي

 .ويستوعب معظم العمالة التي تبلغ حوالي المليون شخص

  :الطاقــة 

يتم ) 2004(ساعة  جيغاواط 10.5ية ائيبلغ إنتاج السلطنة من الطاقة الكهرب
ألف برميل نفط في اليوم  770000تنتج عمان . ساعة جيغاواط 9.7إستهالك 

اً إجمالياً من النفط يقدر برميل في اليوم كما أن لديها إحتياطي 62000تستهلك منها 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي  16.5وتنتج ).  2005(مليار برميل  6.1بـ 

مليار متر مكعب وتصدر الباقي، كما أن إحتياطي الغاز الطبيعي  7تستهلك منها 
  .مليار متر مكعب 829.1يبلغ 
  نـــة فلسطيــدول - 13
 :ع ـــالموق

وتحدها من الشرق . قي للبحر األبيض المتوسطتقع فلسطين على الساحل الشر
الجمهورية العربية السورية واألردن، ومن الشمال لبنان وجزء من سورية، كما 

  :وتنقسم إلى أربعة أقسام هي . يحدها من الجنوب سيناء وخليج العقبة
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% 17أبرزها السهل الساحلي وسهل مرج ابن عامر وتشكل : منطقة السهول  - أ
  .مساحةالمن 

  .من المساحة العامة تقريباً% 50وتشكل : منطقة النقب  -ب
  .من المساحة العامة %28وتشكل : المنطقة الجبلية  -ج
  .من المساحة العامة% 5ويشكل : وادي الغور - د

  .كيلومتر مربع 27009تبلغ مساحة فلسطين حوالي  : المساحة
وأكثر من  وقطاع غزة الغربية مليون نسمة في الضفة 3.7حوالي  :السكـان

خمسة ماليين نسمة في الشتات وحوالي مليون نسمة داخل األرض المحتلة سنة 
1948.  

  :المنــاخ 

تقع فلسطين في منطقة انتقال بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي، فهي 
تتأثر بالمؤثرات البحرية والصحراوية على حد سواء، وبالتالي فمناخ فلسطين 

لمتوسط بكمية أمطاره، ولكنه صورة مجسدة للمناخ نموذج لمناخ البحر ا
يبدأ . درجة مئوية 48ودرجة  22ما بين  الحرارة تتراوح   .الصحراوي بحرارته

فصل المطر في تشرين وينتهي في نيسان، يتناقص المطر بوجه عام من الشمال 
 200من فلسطين يصيبها %  40إلى الجنوب وتظهر خريطة توزع األمطار، إن 

ربية وسهل مرج ابن هي المرتفعات الغ دون، هذا وإن أكثر الجهات مطراً ملم وما
ة الهطول في جبال الجليل، يأتي بعدها منطقة السهل الساحلي من ورعامر وتبلغ ذ

  .جنوب الكرمل إلى شمال غزة
  

  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى - 14
 -أفريقيا، ويحدها من الشمال البحر المتوسط  تقع الجماهيرية في شمال : عـالموق

ومن الجنوب تشاد والنيجر، ومن الشرق مصر  -كلم  2000طول الساحل نحو 
تبلغ مساحة أراضى الجماهيرية التي    .والسودان، ومن الغرب تونس والجزائر

. من إجمالي مساحة البالد% 24.5م فوق سطح البحر  600تزيد ارتفاعاتها عن 
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من مساحة البالد % 36.8م فوق سطح البحر  600و 400ت بين واالرتفاعا
 .من مساحة البالد% 40.7م نحو  400واالرتفاعات أقل من 

  . مربع كيلومتر 1.775.500 :المساحة 
  مليون نسمة 5.7     :السكـان

مناخ بحر متوسط شبه مداري في منطقة الجبل األخضر، ثم مناخ  :اخ ــالمن
الساحل وخاصة منطقة الشريط الساحلي من مصراتة  شبه بحر متوسط على طول

 أسفلثم مناخ شبه صحراوي في شريط ضيق . إلى الحدود مع تونس غرباً شرقاً
الشريط الساحلي ثم يسود بعد ذلك المناخ الصحراوي باستثناء بعض المناطق 

  .الجبلية في أقصى الجنوب الغربي حيث يسود فيها مناخ جبلي غير مصنف
  :بيعية الموارد الط

ذان يسودان اإلقتصاد لأهم موردان طبيعيان في ليبيا هما النفط والغاز الطبيعي ال
الليبي وهناك موارد أخرى مثل الجبس، الحجر الجيري، األمالح، البوتاس، الحديد 

يوجد أنهار ولكن وديان في مواسم  والموارد المائية قليلة حيث ال. والنطرون
وفية كبيرة مثل حوض الكفرة والسرير ومرزق األمطار وتوجد أحواض مائية ج

  ".النهر الصناعي العظيم"والتي يتم تحويل مياهها إلى الشمال عن طريق مشروع 
  :البيئـــة 

التصحر ومحدودية الموارد المائية أهم مشاكل بيئية تواجه ليبيا حيث يتراوح معدل 
. تر في السنةيملّم 600و 200األراضي الزراعية بين سقوط األمطار في معظم 

  .تهب العواصف الرملية والغبارية ورياح القبلي
  :اإلقتصــاد 

من صادرات ليبيا ويعتمد اإلقتصاد الليبي بشكل رئيسي % 95يمثل النفط والغاز 
كما أن الزراعة تعتبر القطاع الثاني في اإلقتصاد % 30عليه ويساهم بحوالي 

  ).2004(مليار دوالر 35 ـيقدر إجمالي ناتج الدخل المحلي ب. الليبي
  
  



135 
 
 
 
 
 
 

 

 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

معظمها في الجبل % 1.03نسبة األراضي القابلة للزراعة في ليبيا تقدر بـ 
من مجمل األراضي تصنف كأراضي قابلة % 4كما أن . األخضر وسهل الجفارة

من إجمالي ناتج الدخل المحلي % 5ويساهم قطاع الزراعة بحوالي . للرعي
أهم المنتوجات الزراعية؛ القمح، الشعير، . من القوى العاملة% 17ويستوعب 

م في ليبيا رعي الحيوانات نشاط مه. الزيتون، الحمضيات، الخضروات، البقول
أما الثروة السمكية فإنها غير مستغلة بشكل . بل واألبقارحيث تربى األغنام واإل

 .كامل رغم غنى ليبيا بأسماك التونة والسردين وغيرها

 :تعدين والمعادن ال .2

نيز، الحديد الخام، البوتاسيوم، المنغ رغم وجود بعض الكميات من الجبس،
 .واليورانيوم، إال أن إستخراج النفط الخام يسود التعدين في ليبيا الفسفاتالكبريت، 

 : الصناعة والتصنيع .3

من إجمالي % 40تعتبر صناعة النفط والغاز في ليبيا أهم الصناعات إذ تساهم ب 
اتج الدخل المحلي، وهناك أيضاً صناعة البتروكيماويات وصناعة الحديد والصلب ن

 .من القوى العاملة% 23والبناء ويستوعب القطاع حوالي 

 : اتــالخدم .4

من القوى العاملة في ليبيا موظفة في قطاع الخدمات ويساهم القطاع % 59 حوالي
  .من إجمالي ناتج الدخل القومي% 41بـ 

 :ة ــالسياح .5

ناك إمكانية كبيرة للسياحة في ليبيا حيث الشواطئ والثالث عشر موقعاً أثرياً ه
من أكبر اآلثار الرومانية واإلغريقية والفينيقية والجرمنتية في العالم، تعد التي 

ولكن البنية التحتية للسياحة تحتاج إلى كثير من . باإلضافة إلى السياحة الصحراوية
  .التحسين

  : الطاقــة

ساعة ويتم اإلنتاج  جيغاواط 14ساعة وتستهلك  جيغاواط 15يبيا حوالي تنتج ل
بواسطة محطات القوى التي تستخدم الغاز والنفط المنتج محلياً وهي رابع منتج 
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مليون برميل في اليوم  1.64وتنتج ليبيا . للكهرباء في أفريقيا وثاني مستهلك
مليار  40من النفط   كما يقدر إحتياطي ليبيا) 2005(منها  237000تستهلك 

  . تريليون متر مكعب 1.321برميل ومن الغاز 
  

  ة ـة اللبنانيــالجمهوري - 15
، سوريةيحده من الشمال والشرق يقع لبنان شرق البحر المتوسط و :ع ـالموق

طول حدوده البرية  غويبل .ومن الجنوب فلسطين، ومن الغرب البحر المتوسط
 225كلم مع فلسطين وحدوده البحرية  79و سوريةكلم مع  375كلم  منها  454
  .كلم

  .كيلومتر مربع 10,452    :المساحة 
   مليون نسمة 3.874    :السكان
  .ثلوج على الجبال في الشتاء. متوسطي معتدل ورطب على السواحل : اخـالمن

  : الموارد الطبيعية

إلى  باإلضافة الحجر الجيري، خام الحديد، الملح،: أهم الموارد الطبيعية في لبنان
الموارد المائية التي يتمتع بها لبنان في محيط من المناطق شحيحة المياه، الثروة 

  .األخرى هي أراضيه الزراعية
  :البيئـــة 

إزالة األحراج، تعرية التربة، التصحر، : المشاغل البيئية التي تواجه لبنان هي
ة، تلوث مياه الشواطئ تلوث الجو جراء وقود المركبات وإحراق النفايات الصناعي

في بعض األحيان هناك عواصف رملية . بمياه الصرف الصحي والبقع النفطية
  .وغبارية

  : اإلقتصـــاد

نتيجة الحرب األهلية ولكن  1991إلى  1975لقد عانى اإلقتصاد اللبناني في الفترة 
 ه الحرب، حيث استطاعت الحكومة فرض برنامجتلبنان استطاع إعادة بناء ما مزق

إقتصادي صارم تم بمقتضاه تقليل الصرف الحكومي، زيادة العوائد واإليرادات، 
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إن ديون لبنان الكبيرة . ومشاريع الخصخصة، جذب المنح واإلستثمارات األجنبية
وكذلك عدم ) مليار دوالر 23( من إجمالي ناتج الدخل المحلي% 170التي تبلغ 

 . اإلقتصاداإلستقرار السياسي يعتبران أهم عائقين لنمو 

 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

% 12من األراضي اللبنانية قابلة للزراعة وتساهم الزراعة ب % 17هناك حوالي 
الحمضيات، العنب، : أهم المنتجات الزراعية. من إجمالي ناتج الدخل القومي

يتم تصدير الفواكه والتبغ، كما تتم . الطماطم، التفاح، الخضروات، الزيتون والتبغ
  . تربية الضأن والماعز

 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

من إجمالي ناتج % 67والخدمات بحوالي % 21تساهم الصناعة في لبنان بحوالي 
الصيرفة، السياحة، : والمجاالت المهمة في الصناعة والخدمات هي. الدخل المحلي

لكيماوية صناعة األغذية، صناعة الجواهر، صناعة االسمنت، األنسجة، المنتجات ا
والمعدنية، األخشاب واألثاث والورق، تكرير النفط وتصنيع المعادن، تصنيع 

  . الكهربائية اآلالت
  : الطاقــة 

لبنان ال تنتج النفط ). 2003(ساعة من الكهرباء  جيغاواط 10.67لبنان  تنتج
  .برميل في اليوم 102000ولكنها تستهلك حوالي 

  

  رــــة قطــدول - 16
ع قطر في منتصف الساحل الغربي من الخليج العربي وهي عبارة تق :ع ـالموق

عن شبة جزيرة تمتد باتجاه الشمال في مياه الخليج ويتبعها عدد من الجزر ويبلغ 
يحدها من الجنوب المملكة  .كم 160طولها من الجنوب إلى أقصى الشمال حوالي 

المتحدة ومن الغرب  العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي دولة االمارات العربية
 60كلم وحدودها البرية مع السعودية  563ويبلغ طول شواطئها   .دولة البحرين

  . كلم
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  . مربعاً كليومتراً 11437    :المساحة 
  نسمة 885,359    :السكـان

 -غسطسأ(يمتد من يونيو لغاية  ورطب تتميز قطر بصيف حار :اخ ـالمن
ع قليل من األمطار ويمتد من ديسمبر حتى أما الشتاء فهو دافئ م) رمنتصف سبتمب
مارس وأبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر بأنها أكثر  أشهرهذا وتتصف . نهاية فبراير

   .أشهر السنة اعتداالً

  :الموارد الطبيعية

والموارد المائية . الموارد الطبيعية الرئيسية في قطر هي النفط، الغاز واألسماك
  .في غاية الشح
  :البيئـــة 

ر، ة المياه الصالحة للشرب واإلعتماد على المياه المزالة الملوحة، التصحقل
الضباب والعواصف الرملية والغبارية شائعة في قطر، تلوث الشواطئ بالبقع 

  .النفطية
  :اإلقتصــاد 

من % 85من إجمالي ناتج الدخل المحلي و% 60يشكّل النفط والغاز في قطر 
في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي حيث تمتلك  وتعتبر قطر ثالث دولة. الصادرات
ويشهد اإلقتصاد القطري نمواً سريعاً . من إجمالي الغاز في العالم% 5أكثر من 

ويبلغ إجمالي ناتج الدخل . ويعتبر دخل مواطنيه من أعلى الدخول في العالم
  .2005مليار دوالر في سنة  24.5 ـالمحلي ب

 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

من مجمل األراضي القطرية وتساهم % 1.64يبلغ  كل األراضي الزراعية ماتش
وأهم المنتجات الزراعية . من إجمالي ناتج الدخل المحلي% 0.2بحوالي 
  .الفواكه، الخضروات، الدواجن، منتجات األلبان، األبقار واألسماك: والحيوانية
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 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

من إجمالي ناتج الدخل % 19.7والخدمات بـ % 80.1 تساهم الصناعة بما مقداره
إسالة الغاز الطبيعي، إنتاج النفط الخام :أهم الصناعات في قطر هي. المحلي

وتكريره، األمونيا، األسمدة، البتروكيماويات، الحديد، االسمنت و إصالح السفن 
  .التجارية

  :الطاقـــة 

برميل في  790500باء وتنتج ساعة من الكهر جيغاواط 10تنتج قطر ما يقدر بـ 
 16برميل ويقدر اإلحتياطي النفطي بـ   33000اليوم من النفط تستهلك منها 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي  31قطر  وتنج . )2005( مليار برميل
تريليون  26 ـمليار متر مكعب ويقدر إحتياطي قطر من الغاز ب 11تستهلك منها 
  .متر مكعب

  جــزر القمــرجمهوريــة  - 17
هي مجموعة من الجزر تقع في المحيط الهندي قبالة الجزء الجنوبي  :ع ـالموق

ويبلغ طول شواطئها . من أفريقيا وشمال قناة موزمبيق وبين مدغشقر وموزمبيق
  .كلم 340

  .اًمربع اًكيلومتر 20170    :المساحة 
    ألف نسمة 691 :انـالسك
  .األمطار يمتد من نوفمبر إلى مايومناخ مداري بحري، وموسم  : اخـالمن

الموارد الطبيعية قليلة في جزر القمر وأهم مواردها هي  : الموارد الطبيعية
  .أرضها الزراعية واألعشاب العطرية ومواردها المائية

هناك أخطار األعاصير خالل موسم األمطار والبراكين النشطة،   : البيئــة
ية الناتج عن الزراعة في المنحدرات دون تعرية التربة وإنخفاض قيمتها الزراع

  .تسطيح مناسب، باإلضافة إلى إزالة األحراج
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  :اإلقتصـــاد 

جزر القمر من أفقر البلدان في العالم وهي تتكون من ثالث جزر رئيسية دون  
وإقتصادها معتمد على . وجود موارد طبيعية أساسية ومواصالت مناسبة بينها

ويقدر إجمالي ناتج الدخل المحلي بنصف مليار . المعونات والمنح الخارجية
  .دوالر

 الزراعة والثروة الحيوانية .1

من مجمل األراضي في جزر القمر % 37تشكل األراضي الزراعية مايبلغ 
الثروة السمكية والحيوانية والغابات  ويساهم قطاع الزراعة الذي يشمل أيضاً

. من القوى العاملة% 80 من إجمالي ناتج الدخل المحلي وتستوعب% 40بحوالي 
الفانيليا، القرنفل، النباتات العطرية، جوز الهند، الموز، : وأهم المنتجات الزراعية

  .نبات المنيهوت، المواشي واألسماك
 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

من إجمالي ناتج الدخل المحلي % 56والخدمات ب % 4تساهم الصناعة بحوالي 
لمتعلقة بالسياحة أهم الصناعات هي ا. لقوى العاملةمن ا% 20ويستوعب القطاعان 

  .وتقطير العطور
  :الطاقــة 

برميل  800ساعة من الكهرباء وتستهلك  جيغاواط 0.18تنتج جزر القمر حوالي 
  .في اليوم

  

  ويت ــة الكـــدول -18
يحدها وتقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي  :ع ـالموق

الجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال والغرب و من الشرق
 راًكيلومت 240منها حوالي  اًمتركيلو 462 يبلغ طول الحدود .جمهورية العراق

 500الحدود البحرية . مع السعوية في الجنوب اًكيلومتر 222ها مع العراق وحدود
ي تقع في الطرف الت" بوبيان"توجد عدد من الجزر أكبرها حزيرة  .كيلومتر
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الشمالي الشرقي للبالد، وهي خالية من السكان، وإلى الشمال منها تقع جزيرة 
الكويت تقع جزيرة فيلكا وهي جزيرة قديمة آهلة  جنوبوفي مدخل " وربة"

وتقابل الساحل الجنوبي " عوهة"وجزيرة " مسكان"بالسكان، وبجوارها توجد جزيرة 
  .عدة جزر صغيرة خالية من السكان

  .كيلومتر مربع 17820    :لمساحة ا
   نسمة 2,420,000    :انـالسك
صحراوي جاف وهو حار جداً في الصيف والشتاء  مناخها قاري  : اخـالمن

  .قصير وبارد
والكويت شحيحة . النفط، األسماك، الجمبري، الغاز الطبيعي : الموارد الطبيعية

من كميات % 75حر التي تشكل إزالة ملوحة مياه البببمصادر المياه يتم تعويضها 
  .المياه في الكويت

هناك بين أكتوبر وأبريل . شح المياه، تلوث الهواء والجو والتصحر  : البيئــة
بعض زخات المطر الفجائية التي تسبب بعض األضرار كما أن العواصف الرملية 

  .والغبارية محتملة طوال السنة
 :اإلقتصــاد 

حوالي الكويت داً رئيسياً على النفط الذي تمتلك االقتصاد الكويتي يعتمد إعتما
مليار  50وقد بلغ إجمالي ناتج الدخل المحلي منه من اإلحتياطي العالمي % 10

  ).2006(دوالر 
 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

مناخ الكويت الصحراوي يحد من النشاط الزراعي وإذا تم إستثناء السمك فإن 
األراضي الصالحة للزراعة تشكل أقل من . الخارجمعظم الغذاء يتم إستيراده من 

صيد . في إجمالي ناتج الدخل المحلي% 0.4من مجمل األراضي وتساهم ب % 1
  .السمك يعتبر أهم نشاط في هذا القطاع

 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

من إجمالي ناتج الدخل % 51.5والخدمات ب % 48تساهم الصناعة ب 
إنتاج وتكرير النفط، : عات في الكويتوأهم الصنا). 2005(المحلي
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البتروكيماويات، األسمنت، األسمدة، بناء السفن وإصالحها، إزالة ملوحة مياه 
من الصادرات، % 95وتشكل صناعة النفط . البحر، صناعة األغذية، مواد البناء
 .منها أجانب% 80مليون حوالي  1.67والقوى العاملة في الكويت تقدر ب 

  :الطاقـــة

كما تنتج . ساعة جيغاواط 36ساعة تستهلك منها  جيغاواط 38.2ج الكويت تنت
) 2005(برميل  305000مليون برميل في اليوم من النفط تستهلك منها  2.418

 97من إحتياطي نفط العالم الذي يقدر ب % 10وتصدر الباقي، وتمتلك الكويت 
الطبيعي كافية مليار متر مكعب من الغاز  8.3وتنتج الكويت . مليار برميل

  .مليار متر مكعب 1.57إلستهالكها المحلي، ويقدر إحتياطي الغاز ب 
  

  ة ــة المغربيــالمملك - 19
يتميز والزاوية الشمالية الغربية للقارة اإلفريقية، يقع المغرب في  :ع ـالموق

البحر األبيض  كلم، يحدهما شماالً 3446بواجهتين شاطئيتين تمتدان على نحو 
 كلم يمتد من السعيدية إلى رأس سبارطيل، وغرباً 512بساحل يبلغ طوله المتوسط 

كلم، ويجاور  2.934المحيط األطلسي من رأس سبارطيل إلى لكويرة على مسافة 
 .الجزائر وجنوبا موريتانيا المملكة المغربية شرقاً

   .مربعاً كليومتراً 710850   :المساحة 

  مليون نسمة   33.5  :السكـان
: الريف وجبال أطلس يقسمان المغرب إلى منطقتين مناخيتين مختلفتين : اخـالمن

إحداهما تستقبل الرياح الغربية من المحيط األطلسي واألخرى متأثرة بمتاخمتها 
الشمال والغرب له مناخ البحر المتوسط؛ شتاء معتدل وصيف جاف . للصحراء

من معتدلة في األمطار تتراوح . والجنوب مناخه صحراوي شبه قاحل. وحار
الشمال الغربي إلى ضئيلة في الجنوب والشرق وأشهر األمطار غالباً هي أبريل، 

ونظراً ألن . ونوفمبر وقد تسقط األمطار في الصيف على الجبال أكتوبرمايو، 
األمطار غير منتظمة فإن المغرب عرضة للجفاف الذي يوثر تأثير بالغاً على 

   .  الزراعة
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  :المـوارد الطبيعيـة 

مخزون المغرب من الموارد الطبيعية متواضع مع إستثناء وحيد كونها تمتلك ثلثي 
لنحاس، خام الحديد، الرصاص، ا: باإلضافة إلى الفسفاتإحتياطي العالم من 

وبالنسبة للموارد المائية فإن المغرب فيها الكثير . نيز، الملح، الفضة والزنكالمنغ
  .من األنهار أكبرها  الملوية والسيبو

  :البيئـــة 

جودة المياه المتدنية، تعرية التربة وزيادة : أهم التحديات البيئية في المغرب
ملوحتها وتردي نوعيتها، زحف الحضر على المناطق الريفية، التصحر، تلوث 

   .الشواطئ بالنفط، الجفاف، عدم اإلستقرار الجيولوجي في الجبال

 :اإلقتصـــاد 

اداً نامياً ولكن زيادة السكان وقلة الموارد الطبيعية يعتبر اإلقتصاد المغربي إقتص
يقدر . تزيد من مستوى الفقر وهو يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة والصناعة

  ).2005(مليار دوالر  52إجمالي ناتج الدخل المحلي ب 
 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

المغربية  من مجمل األراضي% 20تقدر األراضي الزراعية في المغرب بحوالي 
من إجمالي ناتج % 22ويساهم قطاع الزراعة الذي يضم الصيد والغابات بحوالي 

من القوى العاملة والعوائد الزراعية % 40الدخل المحلي ويستوعب أكثر من 
األرز، : أهم المنتجات الزراعية. تتوقف إجماالً على هطول األمطار والجفاف
قصب السكر، القمح، الحمضيات،  سكر الشمندر، الشعير، البطاطا، الطماطم،
كما تنتج المغرب كميات كبيرة من . الزيتون، الخضروات والمواشي واألسماك

  .األخشاب
 :المعــادن والتعديـن  .2

ففي سنة . الفسفاتسفات العالم وتعتبر أكبر مصدر لصخور يمتلك المغرب ثلثي ف
لمغرب تنتج وا. يةالفسفاتمليون طن متري من األحجار  22تم إستخراج  2003
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وهناك . النفط والغاز بكميات قليلة جداً وهي أكبر مستورد للطاقة في شمال أفريقيا
  .نيز والرصاصن أخرى مثل الحديد، النحاس، المنغمعاد

 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .3

% 15من إجمالي ناتج الدخل المحلي وتستوعب % 30تساهم الصناعة بحوالي 
، صناعة الفسفاتإستخراج ومعالجة : ي المغربمن العمالة وأهم الصناعات ف

. األغذية، الجلود، النسيج، صناعة الترانزستور، صناعات بترولية، البناء والسياحة
من إجمالي ناتج الدخل المحلي ويستوعب % 50كما يساهم قطاع الخدمات ب 

  .من القوى العاملة% 45
  :الطاقــــة 

 1ساعة ويستورد  جيغاواط 18ساعة ويستهلك  جيغاواط 17.5ينتج المغرب 
برميل  160000برميل في اليوم ويستهلك  300كما ينتج المغرب . ساعة جيغاواط

برميل في اليوم ويمتلك إحتياطي يقدر بـ  147800، ويستورد )2005(في اليوم 
 650مليون متر مكعب من الغاز ويستهلك  5وينتج المغرب . مليون برميل 100

مليار متر  1.22از الطبيعي بـ ـر إحتياطي الغدـويق) 2003(مليون متر مكعب 
  ). 2005(مكعب 

 ة ـمصر العربي جمهوريــة - 20
الجنوبي  ية الشرقية ألفريقيا، على الشاطئتقع مصر في الزاوية الشمال :ع ـالموق

وغرب آسيا، وبين  أفريقياللبحر األبيض المتوسط، وعند مفترق الطرق بين شمال 
من  أن جزءاً بلغ مساحتها نحو مليون كيلومتر مربع، غيروت. أوروبا والشرق

هو وحده  - كيلومتر مربع 36 000 نحو - ثالثة عشرة من هذه المساحة الهائلة 
 ..فصحراء - في المائة من المساحة الكلية 69 أي نحو -أما الباقي . المأهول

مصر نحو  في، ويمتد راًلومتكي 6650ويجري بها نهر النيل الذي يبلغ طوله نحو 
يحدها  .من الحدود الجنوبية للبالد حتى البحر األبيض المتوسط كيلومتر 1500

من الشرق ليبيا ومن الجنوب السودان ومن الغرب البحر األحمر وفلسطين ومن 
وفي الجزء الشرقي من البالد تربط قناة السويس البحر . الشمال البحر المتوسط
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 162شمال عبر مسافة تبلغ وسط في الاألحمر في الجنوب بالبحر األبيض المت
  .اًكيلومتر

  :إلى المناطق الرئيسية التالية  وتنقسم البالد جغرافياً
الوادي والدلتا، واألخيرة منطقة غرينية مثلثة قمتها في القاهرة وقاعدتها على  - أ

وتتصف المنطقتان بالخصوبة الشديدة، باستثناء . البحر األبيض المتوسط
المنزلة، والبرلس، (لحة وعدد من البحيرات في الشمال بضع مستنقعات ما
  .مربعاً كيلومتراً 33وتبلغ مساحتها ) واركو، ومربوط

ويوجد في شمالها . الصحراء الغربية وتشمل نحو ثالثة أرباع المساحة الكلية -ب 
  .منخفض يضم الواحات الداخلية والواحات الخارجية

حمر، من الجبال تمتد بطول البحر األالصحراء الشرقية وتتكون من سلسلة  - ج
 220 في بعض الحاالت وتبلغ مساحتها متر 2000ويتجاوز ارتفاعها 

  .مربعاً كيلومتراً
   .شبه جزيرة سيناء وهي مفتاح مصر، وتربطها بالشرق العربي - د

  . مربع كيلومتر 1001450 :المساحة 
  مليون نسمة 78.89  :السكـان

يسمح بالزراعة طيلة العام، كما يسمح  والمعتدل بياًالشتاء الدافئ نس :اخ ـالمن
قصر فترة زراعة أغلب الحاصالت بالزراعة متعددة المحاصيل حيثما توافرت 

  .والصيف صحراوي جاف حار .المياه

، المنغنيز، الحجر الفسفاتالنفط، الغاز الطبيعي، خام الحديد،  : الموارد الطبيعية
المورد . صخري، الرخام، الرصاص والزنكالجيري، الجبس، الطلق، الحرير ال

المائي الرئيسي هو نهر النيل باإلضافة إلى األحواض المائية الجوفية التي توجد 
  .في الصحراء الغربية

الزحف الحضري وهبوب الرياح : أهم المشاغل البيئية في مصر : البيئــة
العالي، الرملية على األراضي الزراعية، زيادة ملوحة األراضي جنوب السد 

التصحر، التلوث النفطي يهدد الشعب المرجانية  والشواطئ واألحياء البحرية، 
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تلوث المياه الناتج من األسمدة ومياه الصرف الصحي و الصناعي، شح المياه 
المخاطر الطبيعية تتمثل في الجفاف، الزالزل، . الصالحة للشرب بعيداً عن النيل

  .اح الخماسين والعواصف الرملية والغباريةاألرضية، ري االنحداراتالفيضانات،  
 :اإلقتصــاد 

معظم  فإن  -وأهمها الحديد الخام والنفطالكثيرة  الموارد المعدنية  وجودرغم 
وقد بدأ اإلقتصاد . وادي النيل والدلتا في في مصر يتركز النشاط اإلقتصادي

المصري في التحول من إقتصاد مركزي إلى إقتصاد حر يشجع الخصخصة 
واإلستثمارات األجنبية كما تمت إجراءات إصالحية مهمة في اإلقتصاد المصري 

 .مليار دوالر 93إجمالي ناتج الدخل القومي يقدر ب . خصوصاُ في قطاع الطاقة

 :الزراعة والثروة الحيوانية  .1

يساهم . من مجموع األراضي المصرية أراضي صالحة للزراعة% 3حوالي 
من القوى % 32تج الدخل المحلي ويستوعب من إجمالي نا% 15القطاع بـ 

، الذرة، القمح، الفول، الفواكه، األرزالقطن، : أهم المنتجات الزراعية. العاملة
والثروة الحيوانية تتمثل في المواشي، الجواميس، األغنام، الماعز . الخضروات

  .والسمك
 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

من إجمالي ناتج % 49.3لخدمات ب وتساهم ا% 35.6يساهم قطاع الصناعة ب 
. من القوى العاملة على التوالي% 51و % 17الدخل المحلي ويستوعب القطاعان 

الغزل والنسيج، صناعة األغذية، الكيماويات : أهم الصناعات في مصر
والصيدالنيات، الهيدروكربونات، البناء، االسمنت، الصناعات المعدنية والصناعات 

 .الخفيفة

 :السياحــة 

من المعالم السياحة من أهم مقومات اإلقتصاد المصري حيث تزخر مصر بالعديد 
اح، وتساهم السياحة في دعم الدخل المحلي وتستوعب جزءاً األثرية التي تشد السي

كبيراً من العمالة ويفد إلى مصر أكثر من خمسة ماليين سائح وهذا العدد يعتمد 
  . قةعلى إستقرار األوضاع السياسية في المنط
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 : الطـاقـة

ساعة  جيغاواط 78.2ساعة من الكهرباء وتستهلك منها  جيغاواط 84.3تنتج مصر 
 700000وتنتج . ساعة جيغاواط 2.5ساعة وتستورد  جيغاواط 4.5وتصدر 

برميل في اليوم وتصدر  566000النفط تستهلك منها برميل في اليوم من 
. مليار برميل 2.7النفطي بـ  في اليوم ويقدر إجمالي اإلحتياطيبرميل  134000
ويقدر . مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإلستهالك والتصدير 27كما تنتج 

فمصر  مكتفية . تريليون متر مكعب 1.9إحتياطي الغاز الطبيعي في مصر بـ 
 .من الطاقة

  ةــالموريتاني اإلسالميـةة ـالجمهوري - 21
ي من قارة أفريقيا ويحدها من الغرب تقع موريتانيا في الشمال الغرب :ع ـالموق

كم، ومن الجنوب السنغال حيث يشكل  600المحيط األطلسي بساحل طوله حوالي 
نهر السنغال حدود مشتركة معها، ومن الجنوب الشرقي جمهورية مالي، ومن 

وتتكون معظم . الشمال الشرقي الجزائر، ومن الشمال الغربي الصحراء الغربية
من صحراء مجدبة صخرية ورملية، ويتكون  %)90حوالي (ة األراضي الموريتاني
 أراضى موريتانيا أخصبمن وتعتبر منطقة وادي السنغال   .الباقي من مروج

  .م في السنة تقريباًلم 500تسقط األمطار بشكل غير منتظم وتصل إلى معدل  حيث
  . كيلومتر مربع 1.030.700 : المساحة
  نسمة 3,177,388  : السكـان

المنطقة الصحراوية والتي : تأثر موريتانيا بمنطقتين مناخيتين بارزتينت : خالمنـا
م تسقط بشكل غير منتظم، والمنطقة لم 100ال يتجاوز معدل هطول األمطار فيها 

، وفصل جاف لبقية أشهربفصل ممطر خالل ثالثة  ةالمميز) الساحل(االستوائية 
مناخ موريتانيا عموماً و .أشهر السنة، وله مواصفات المنطقة الصحراوية

  .صحراوي، حار، جاف وغباري
، األلماس، الذهب، الفسفاتخام الحديد، الجبس، النحاس،  : الموارد الطبيعية
الموارد المائية شحيحة وتنحصر في مياه األمطار والمياه الجوفية . النفط، والسمك

  .ومياه نهر السنغال
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العواصف الرملية، الجفاف، كشط  :أهم المشاكل البيئية في موريتانيا : ةـالبيئ
المراعي، التصحر، تعرية التربة، شح المياه الصالحة للشرب بعيداً عن نهر 

  .السنغال، غزو الجراد
 :اإلقتصـاد 

يعتمد نصف سكان موريتانيا على الزراعة والرعي ولكن الجفاف المتكرر يدفع 
ا إحتياطي وافر من وموريتانيا له. بساكني األرياف والبدو إلى العيش في المدن

. من الصادرات و تقوم باإلستكشاف عن النفط% 40الحديد الخام الذي يشكل 
كذلك فإن الشواطئ الموريتانية أغنى شواطئ صيد األسماك في العالم ولكنها غير 
مستغلة إستغالالً جيداً ومهددة بإستغاللها المفرط من قبل الصيادين األجانب 

مليار  1.5يقدر إجمالي ناتج الدخل القومي بـ . ةأصحاب إمكانيات الصيد الضخم
  .دوالر

 :الزراعة والثروة الحيوانيـة  .1

ة بـ ـاع الزراعـويساهم قط% 0.2انيا بـ ـالزراعية في موريت يتقدر األراض
من إجمالي ناتج الدخل المحلي ويستوعب نصف القوى العاملة وتنتج % 25

والغنم باإلضافة  اإلبلاألرز، الماشية، التمور، الذرة، الذرة الرفيعة، : موريتانيا
 .إلى الثروة السمكية الهائلة التي تحتاج إلى تطوير

 :الصناعة والتصنيع والخدمات  .2

جمالي ناتج الدخل المحلي من إ% 46والخدمات ب % 29ة بحوالي تساهم الصناع
أهم الصناعات في موريتانيا . على التوالي% 40و% 10ويستوعب القطاعان 

 .الذهب –الجبس  –صناعة خام الحديد والصلب  –اعات السمكية الصن: هي

  :الطاقـــة 

ساعة  جيغاواط 0.18وتستهلك  ساعة من الكهرباء جيغاواط 0.2تنتج موريتانيا 
برميل في اليوم  24000تنتج موريتانيا النفط والغاز ولكنها تستهلك  وال). 2003(

وضعت الخطط إلستخراجه  مليار برميل 1من النفط ولها إحتياطي يقدر بـ 
  .وإستكشاف المزيد من النفط والغاز الطبيعي
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  ة ـــة اليمنيــالجمهوري - 22
تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية ويحدها من  :ع ـالموق

الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن ومن 
ويقع في الجنوب الغربي لليمن مضيق  .لبحر األحمرالشرق عمان ومن الغرب ا

كما  .باب المندب الذي تقسمه جزيرة ميون اليمنية إلى قسمين وتتحكم في مداخله
كيلومتر من  510تقع جزيرة سقطرى وهي أكبر الجزر اليمنية على مسافة 

ي وتوجد ف مربعاً كيلومتراً 3650الساحل اليمني في البحر العربي وتبلغ مساحتها 
جزيرة يمنية أكبرها جزيرة كمران وحنيش الكبرى  112البحر األحمر أكثر من 

  .إلخ... وحنيش الصغرى وزقر والزبير والطير
   .كليومتر مربع  555000  :المساحة 

  مليون نسمة 21.4    :السكـان

. الحرارة بشكل عام مرتفعة في اليمن وخصوصاً على السواحل :اخ ــالمن
ويختلف حسب اإلرتفاع حيث تتمتع المناطق المرتفعة بحرارة  سقوط األمطار قليل

درجات مئوية  4معتدلة وصيف ممطر وشتاء جاف قد تصل فيه الحرارة إلى 
هطول األمطار غير منتظم وقد يأتي على شكل . ومناخ سهل تهامة مداري

 في السنة وفي يمتراًملّ 130عدل سقوط األمطار يقدر بـ عواصف مطرية وم
 .في السنة اًيمترلّم 760د يصل معدلها إلى الجبال ق

النفط، الغاز، : الموارد الطبيعية الرئيسية في اليمن هي : الموارد الطبيعية
األراضي الزراعية الخصبة في الغرب، الرخام، الصخور الملحية، الفحم، الذهب، 

العيون مياه األمطار والمياه الجوفية و: الموارد المائية. الرصاص، النيكل والنحاس
  .وال توجد أنهار في اليمن

وجود عواصف : يمكن حصر المشاكل البيئية التي تواجه اليمن في  : البيئـــة
تسبب في تعرية التربة وفساد المحاصيل، شح المياه الصالحة ترملية وغبارية 

 . تلوث مياه البحر. للشرب، التصحر و كشط المراعي
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  :اإلقتصــاد 

توحيد شطريه ورغم العقبات الكبيرة التي واجهته وحقق صمد اإلقتصاد اليمني بعد 
. بعض النمو وهو يستفيد من البرامج العالمية لدعم إقتصاد الدول الفقيرة النامية
. وتجري في اليمن اإلصالحات اإلقتصادية الالزمة للرفع من مستوى إقتصاده

وأرضه وسيستفيد اإلقتصاد اليمني والشك من موارده الكبيرة النفط والغاز 
مليار  19.36إجمالي ناتج الدخل المحلي في اليمن يقدر بـ . الزراعية الخصبة

 .دوالر

  :الزراعة والثروة الحيوانية . 1
قطاع الزراعة هو دعامة اإلقتصاد اليمني، حيث تقدر األراضي الزراعية بحوالي  
من إجمالي ناتج % 22.4من مجموع األراضي اليمنية ويساهم القطاع ب % 3
هناك عدة . من القوى العاملة) 2003% (54.2خل المحلي ويستوعب  حوالي الد

مشاكل بيئية تعيق نمو هذا القطاع وهي زحف الرمال على األراضي الزراعية، 
وأهم . تعرية التربة والمشكلة األهم هي شح المياه وإستنزاف المياه الجوفية

قات، البن، القطن، الفواكه والخضروات، الحبوب، ال: المنتجات الزراعية هي
وتمتلك اليمن ثروة سمكية مهمة حيث تنتج ما . منتجات األلبان، المواشي والدواجن

  .طن في السنة 840000يقارب من 
  :التعديـن والمعادن. 2

اليمن منتجة للنفط والغاز ولكن بكميات قليلة ولديها إحتياطي مهم منهما وهي 
ويعتبر النفط والغاز في اليمن . بكليست عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أو

الرخام، الصخور : ويوجد في اليمن كميات مستكشفة من. من أهم الصادرات
الملحية، الفحم، الذهب، الرصاص، النيكل والنحاس ولكنها غير مستغلة بشكل 

  .إقتصادي
 :الصناعة والتصنيع والخدمات .3

قومي ويستوعب أقل من إجمالي ناتج الدخل ال% 48يساهم قطاع الصناعة بحوالي 
هم أ. القطاع هو تكرير النفط وإنتاجه من ربع القوى العاملة وأهم مساهم في هذا
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الصناعات الغذائية، إنتاج الطحين والزيوت، النجارة، البناء، :  الصناعات األخرى
  .النسيج والجلود، إصالح السفن التجارية، و الصناعات المعدنية

من إجمالي ناتج الدخل المحلي % 30 أما قطاع الخدمات فيساهم بحوالي
  .ويستوعب أكثر من ربع القوى العاملة

  : الطاقـــة

وتنتج . ساعة جيغاواط 3ساعة كهرباء تستهلك منها  جيغاواط 4تنتج اليمن حوالي 
برميل في اليوم  80000وتستهلك ) 2005(برميل في اليوم من النفط  387500

مليار متر  479ميل وإحتياطي الغاز بـ مليار بر 4.37ويقدر إحتياطي النفط بـ 
  .مكعب
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 1معلم رقم العنصر

الجهوزية لإللتزام الواضح بالبرنامج 
 النووي

 2معلم رقم
  الجهوزية لطرح العطاءات

  3معلم رقم 
  الجهوزية للتركيب والتشغيل

1 
الموقف 
  الوطني

تأسيس الهيئة التنفيذية للبرنامج •
(NEPIO).  

اجة لألمن واألمان وعدم إدراك الح •
 .االنتشار

 .شاملةتحديد األطر القانونية ال •
ة إلى هيئة رقابية فعالة إدراك الحاج •

 .ومستقلة
 إستراتيجيةإدخال الطاقة النووية في  •

 .التنمية الوطنية
بشرية مسح الحاجات للقوى ال •

 .والموارد المالية المطلوبة
ت لتخزين معرفة وتحديد الترتيبا •

 .النفايات والتعامل معها
  .الشفافية في التعامل •

.سن القوانين الوطنية•
 .(NRB)س الهيئة الرقابية تأسي •
تأسيس نظام فعال لحصر المواد  •

 .(SSAC)النووية والتحكّم فيها 
لدورة الوقود والخروج  تأسيس سياسة •

 .من الخدمة
تعامل مع تأسيس األطر المناسبة لل •

 .الجمهور وأصحاب المصلحة
 .سياسة لمشاركة قطاع الصناعة •
 .داية برنامج تنمية القوى البشريةب •
نات واألمن واألمان الضماتفعيل نظام  •

 .وخطط الطوارئ
 .المعايير الدولية لحماية البيئة تفعيل •
معرفة وتفعيل التزامات وتعهدات  •

 .المشغلة/الجهة المالكة

التأكيد من تنفيذ القوانين والنظم •
 .الوطنية

لموارد البشرية تزويد الهيئة الرقابية با •
 .والمالية الالزمة

ءة المالك تحقق الهيئة الرقابية من كفا •
 .التقنية واإلدارية

 التأكد من وفرة الدعم المالي •
لموارد البشرية والمادية وجود ا •

 .الالزمة
رف تنفيذ خطة تمويل للنفايات والتص •
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